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IZVLEČEK 

 

V zadnjih letih je tuji jezik dobil vlogo obveznega predmeta tudi v prvem triletju osnovne 

šole.  Pouk je prilagojen učencem, poteka v skladu z učenčevim razvojem in njegovimi 

interesi. Znanje, ki ga  učenec izkaže, se ocenjuje z opisno oceno. Ta je oblikovana na 

podlagi tega, kako in v kakšni meri je usvojil posamezne cilje, ki so opredeljeni v učnem 

načrtu za angleščino. Da lahko učitelj dobro izvaja opisno ocenjevanje mora 

organizirati pouk tako, da bo učenec motiviran, ocenjevanje znanja pa tako, da bo 

podalo realno sliko učenčevega znanja. Aktivnosti, s pomočjo katerih preverjamo in 

ocenjujemo znanje, naj bodo takšne, da bodo učenci za sodelovanje motivirani in da 

se bodo med izvajanjem dobro počutili. Prav je, da učitelj ocenjuje tisto, kar uči in kakor 

uči. Tudi opis dosežka in opisna ocena - kot rezultat ocenjevanja - sta za nekatere 

učitelje trd oreh, še posebej za tiste, ki se z opisnim ocenjevanjem do sedaj še niso 

srečevali.  

V praktičnem delu je predstavljena evalvacijska raziskava, v katero je bil zajet en 

oddelek otrok v drugem razredu (28 učencev). Na podlagi teoretičnega znanja in 

praktičnih izkušenj so bili v prakso vpeljani različni načini ocenjevanja, ki naj bi podali 

realno sliko učenčevega znanja. Pripravljeni in izvedeni so bili tako, da so bili za 

učence privlačni, poleg tega pa so upoštevali vsa načela ocenjevanja: veljavnost, 

zanesljivost, objektivnost, občutljivost in ekonomičnost.  

 

Na področjih poslušanja in slušnega razumevanja ter govora in govornega sporočanja 

in sporazumevanja so opisani in preizkušeni možni načini ocenjevanja učencev. 

Izvedbi ocenjevanja je sledila evalvacija in predvidevanje možnih izboljšav procesa. 

Učitelji angleščine v prvem triletju imajo glede na rezultate raziskave tako možnost 

refleksije na obstoječo prakso, s pomočjo primerov pa lahko v svoj pouk vpeljejo nove, 

preizkušene učinkovite načine ocenjevanja znanja.  

 

Ključne besede 

opisna ocena, opisno ocenjevanje, postopek ocenjevanja, zgodnje poučevanje 

angleščine 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

In the recent years, foreign language learning has become a compulsory subject in the 

first triad of primary school. Lessons are taught in accordance with the learner's 

development and interests and their knowledge is assessed in a descriptive manner. 

A descriptive mark is based on how well a pupil meets knowledge standards in 

accordance with the English language syllabus.  

In order to assess pupils successfully, the process of teaching should motivate pupils 

for learning while the process of assessing should give relevant results of pupils' 

knowledge. Pupils should be motivated to participate in activities which involve 

assessment, they should also feel well throughout the process and the teachers should 

test what they teach.  

The description of the pupil's achievement and the descriptive mark itself are a 

complex problem for some of the teachers, especially for those who haven't gone 

through the process of descriptive assessment yet.  

The results of an evaluation research are described in the practical part of this master's 

thesis which was carried out among a group of second graders (28 pupils). On the 

basis of the theoretical knowledge and practical experience, various methods of 

assessment were introduced into practice, with the aim to provide a realistic picture of 

the pupils' knowledge. They were organized and carried out in a student-friendly way 

while they also followed all the principles of assessment: validity, reliability, objectivity, 

sensitivity and economy. 

Possible assessment techniques were described and tested young learners' listening 

and hearing comprehension and their speaking and communication skills. Furthermore 

an evaluation of the process and its possible improvements can guide the teachers of 

English to young pupils to reflect on their practical experience, while different forms of 

assessment which are shown and tested in this master's thesis may be introduced into 

their lessons.  

 

Key words 

descriptive mark, descriptive assessment, assessment process, teaching English to 

young students  
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1 UVOD 

V šolskem letu 2014/15 je z izvajanjem obveznega tujega jezika v drugem razredu 

osnovne šole začelo prvih 60 slovenskih osnovnih šol. Naslednje leto se je tem šolam 

pridružilo 90 novih šol, leto kasneje pa se je tuji jezik, kot del rednega pouka, v drugem 

razredu začel izvajati še v preostalih šolah. Od septembra 2016 je tako v vseh 

slovenskih osnovnih šolah obvezno poučevanje tujega jezika od drugega razreda dalje 

(Pravilnik o postopnem uvajanju, 2014).  

Osnovne šole so, poleg uvajanja tujega jezika v drugi razred, morale v šolskem letu 

2015/16 ponuditi učenje tujega jezika tudi prvošolcem, v obliki neobveznega izbirnega 

predmeta. V večini primerov je poučevan tuji jezik angleščina, ponekod pa tudi 

nemščina.  

V osnovni šoli kjer poučujem, je tuji jezik v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju 

angleščina, zato se bo celotno magistrsko delo nanašalo na ta tuji jezik. V drugem 

razredu smo z izvajanjem angleščine kot del rednega pouka začeli v šolskem letu 

2016/17.  

Verjamem, da je za uspešno delo v vsakem poklicu potrebno imeti znanje in izkušnje 

na pravem področju, hkrati pa biti pripravljen učiti se celo življenje; pred neznanimi 

stvarmi si ne zatiskati oči in jih ne obiti ampak se z njimi soočiti in iz težkih položajev 

oditi kot zmagovalec. Nekaj podobnega sem prigovarjala sama sebi, ko sem 

prevzemala odgovornost kot učiteljica angleščine pri najmlajših.  

Kljub vsemu znanju in izkušnjam sem kmalu morala začeti razmišljati širše. Zakoni in 

predpisi, ki veljajo v šolstvu, so od mene zahtevali, da znanje, ki so ga učenci pridobili 

tekom pouka, ocenim. Pouk angleščine v prvem triletju poteka nekoliko drugače kot 

pouk pri ostalih predmetih, zato sem razmišljala tudi o ocenjevanju tujega jezika na 

drugačen način.  

Poleg tega opažam, da je pojem »opisna ocena« od uvedbe devetletke do danes 

izgubil svoj prvotni pomen, saj si učitelji niso enotni, kako pravilno oblikovati opisno 

oceno. Odločila sem se, da ti dve nejasnosti združim, raziščem možnosti za 

vzpostavitev na novo in dognanja ter rezultate vpeljave novosti v pouk predstavim v 

magistrskem delu.  
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2 TUJI JEZIK V OSNOVNI ŠOLI 

Globalizacija in odprtost ter dostopnost sveta imajo v zadnjem času velik vpliv tudi na 

jezik kot sredstvo sporazumevanja. Ljudje vse bolj in bolj prihajajo v stik s predstavniki 

drugih narodov, kar vodi v težnjo po znanju jezika, ki bi ga lahko za sporazumevanje 

uporabljal čim večji delež svetovne populacije. Brewster, Ellis in Girard (2012) navajajo 

razlog, zakaj naj bi bil ta jezik prav angleščina: na svetu je vsaj 80 držav, v katerih ima 

ta tuji jezik zelo pomembno vlogo oz. je uradni jezik države. Skela (2010) angleščino 

postavlja na prvo mesto med tujimi jeziki, ker naj bi se prav s tem jezikom učenci 

srečevali tudi zunaj razreda bistveno več kot z drugimi tujimi jeziki. Pravi, da taka 

izpostavljenost angleščini ni vedno prednost, saj »... jo pogosto spremlja tudi manj 

ugodna posledica: zunajrazredni stiki z angleščino so v različnih družbenih okoljih zelo 

različni, kar med učenci povzroča precejšnjo diferenciacijo.« (prav tam; str. 154)  

2.1 MLAJŠI UČENCI IN TUJI JEZIK  

V Skupnem evropskem jezikovnem okviru (2011) je zapisano, da se učenci prvega 

tujega jezika začnejo učiti v nižjih razredih osnovne šole, z glavnim ciljem razviti 

»jezikovno zavest« in splošno zavedanje jezikovnih pojavov (odnos med domačim 

jezikom in drugimi jeziki, ki se uporabljajo v učilnici).  

Avtorji Bele knjige (2011, str. 127) navajajo rezultate primerjalnih študij o starosti 

učencev, ko se začnejo učiti prvega tujega jezika. Leta 2011, ko je Bela knjiga izšla, 

so se učenci v slovenskih osnovnih šolah začeli učiti angleščino v 4. razredu, tudi 

empirična raziskava, ki so jo izvedli avtorji, je pokazala, da največ ravnateljev, učiteljev 

in staršev meni, da naj bi se pouk tujega jezika pričel pri tej starosti. Preberemo pa 

tudi, da je bila starost, ko so se učenci po različnih državah takratne EU začeli učiti 

tujega jezika, zelo različna (od 5. do 11. leta starosti).  

Zanimivo pa je brati rezultate, ki sta jih pred izidom Bele knjige z raziskavo pridobila 

Karmen Pižorn in Janez Vogrinc (2010, str. 97), kjer pa navajata, da večina staršev 

meni, da bi se moralo poučevanje tujih jezikov v osnovni šoli pričeti že v prvem razredu.  

Predlagana rešitev v Beli knjigi je bilo uvajanje prvega tujega jezika kot obvezni 

predmet v 2. razred osnovne šole, v 1. razredu pa šola mora ponuditi učenje tujega 

jezika kot neovezni izbirni predmet, dve uri tedensko.  
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Annamaria Pinter (2011) navaja izkušnje držav, v katerih se otroci učijo tujega jezika: 

pravi, da so le-ti jeziku premalo izpostavljeni, da bi lahko kasneje sodelovali v učinkoviti 

komunikaciji. En izmed razlogov za učenje angleščine že bolj zgodaj, okrog otrokovega 

šestega leta in ne šele kasneje, je torej število let, ko se otrok uči jezika.  

Kjer se angleščina uveljavlja kot tuji jezik na nižji stopnji, je potrebno zagotoviti 

naslednje (Brewster idr., 2012):  

1. Poučevanje mora biti preudarno načrtovano, potrebno je upoštevati izkušnje držav, 

v katerih je poučevanje uspešno. Učitelji, profesorji na fakultetah, oblikovalci učnih 

načrtov, pripravljalci didaktičnega materiala in strokovnjaki s področja ocenjevanja 

morajo imeti jasno izdelane cilje in rezultate poučevanja. 

2. Vladne službe in privatne institucije morajo zagotoviti sredstva za optimalno 

doseganje pripravljenih ciljev. Ne le finančni viri, primerni učbeniki in oprema učilnice 

ampak tudi dobro usposobljeni učitelji so pomembni na poti do uspeha.  

3. Ob koncu določenega obdobja je potrebno ovrednotiti rezultate in preveriti 

veljavnost pedagoškega procesa.  

Cilj zgodnjega poučevanja tujega jezika naj bi bil privlačen za starše, učitelje in ostale 

administratorje (npr. svetovalci na Zavodu za šolstvo, op. a.), hkrati pa naj bi bil 

uresničljiv pri delu z učenci. Cilj je pripraviti učence tako na psihološki kot tudi na 

jezikovni in kulturni ravni. Za učenje tujega jezika naj bi bili učenci primerno motivirani, 

preko njihovi starosti primernih dejavnosti naj bi razvijali odnos do tujega jezika. 

Navajali naj bi se na glasove, ritem in intonacijo jezika in s tem pridobivali pogum za 

petje pesmic in izrekanje prvih besed, fraz ali preprostih dialogov na način, ki je za 

otroka spodbuden in zanimiv.   

2.1.1 Je zgodnje učenje vedno uspešnejše? 

Strokovnjaki s področja poučevanja tujega jezika so mnenja, da je s poučevanjem 

tujega jezika smiselno začeti zgodaj, že v predšolskem obdobju (Brewster idr., 2012; 

Cameron, 2001; Pinter, 2006). Lenneberg, Penfield in Roberts (1959; v Kirsch, 2008; 

Lenneberg, 1967; v Brewster idr., 2012) govorijo o »kritičnem obdobju za učenje 

jezikov« (ang. critical period hypothesis), s katerim razlagajo, da v otroštvu obstaja 

časovno obdobje, v katerem je otrok bolj dojemljiv za učenje jezika - pred puberteto 

naj bi bile namreč nevrološke funkcije otrokovih možganov naravnane k boljšemu in 

lažjemu učenju jezika kot po njej. Raziskave so pa tudi pokazale, da mlajši otroci 

počasneje usvajajo besedišče in slovnico kot njihovi starejši vrstniki, boljši pa so v 
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izgovorjavi ter razumevanju in pripovedovanju zgodbic (Brewster idr. 2012; Harley idr. 

1995, v Cameron, 2001). Rezultate raziskav predstavi tudi Annamaria Pinter (2006): 

pri šestnajstletnikih naj ne bi bilo več opaznih razlik med tistimi, ki so začeli z učenjem 

tujega jezika že v zgodnejših letih ter tistimi, ki so se jezika začeli učiti kasneje. Dodaja, 

da mlajši učenci »kopirajo« naglas učitelja, ker se radi igrajo z glasovi, po drugi strani 

pa imajo starejši učenci že izdelane strategije za učenje jezika in jasen cilj, zakaj se 

jezika sploh učijo.  

Mihaela Brumen govori zgodnjemu poučevanju v prid, ko pravi, da je » ... najbolj vidna 

prednost, ki jo lahko pridobimo z zgodnjim poučevanjem tujega jezika, velika spretnost 

otrok v govornih sposobnostih.« (2003, str. 23) 

Zgodnje učenje jezika ima poleg usvajanja jezika še druge prednosti:  

 na splošno razvija otrokovo sposobnost komunicirati v angleščini,  

 spodbuja dobro počutje in motivacijo, 

 spodbuja učenje o drugih kulturah, 

 razvija otrokove kognitivne sposobnosti, 

 razvija otrokovo razmišljanje o tujih jezikih in 

 spodbuja otrokovo učenje učenja (Pinter, 2006).  

2.2 DEJAVNIKI UČENJA TUJEGA JEZIKA PRI MLAJŠIH UČENCIH   

Maternega jezika se učimo spontano, je naravni proces, del odraščanja. Pravimo, da 

ta jezik »usvajamo« (Jazbec, Pižorn in Košak Babuder, 2016, str. 17; Skela, 2010). Ta 

proces je dolgotrajen, sega daleč prek otroštva. Včasih se družina z mlajšimi otroki 

preseli v drugo državo, zato se tujega jezika otroci morajo naučiti, da se vklopijo v 

družbo in med vrstnike. Otroci, ki pa se tujega jezika učijo v šoli, pa nimajo posebnega 

razloga za učenje angleščine. Annamaria Pinter (2006) pravi, da sta procesa usvajanja 

maternega jezika in učenja tujega jezika v zgodnjem otroštvu na nek način identična 

(mlajši ko je otrok, bolj sta si načina usvajanja in učenja podobna), ker učenje jezika 

pri mlajših otrocih še ni ozaveščeno. Profesorica Mihaela Brumen, ki se na mariborski 

Filozofski fakulteti ukvarja s poučevanjem tujega jezika na zgodnji stopnji, pravi, da bi 

bilo potrebno med maternim in tujim jezikom vzpostaviti postopke in strategije, ki bodo 

omogočali prenos že usvojenih znanj v novi jezikovni sistem. Učitelji naj bi jezikovni 

transfer učencev pozorno spremljali. Da bi se izognili negativnemu jezikovnemu 
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transferju, avtorica predlaga različne strategije (Brumen, 2003, str. 20): avtomatizacija 

jezikovnih struktur v zgodnji dobi, različne miselne in učne strategije reševanja in 

predelave problemov, organizacija znanja v taki obliki, ki omogoča dolgoročno 

pomnjenje ter priklic ustreznih kod, induktivno odkrivanje splošnih pravil, spodbujanje 

intuitivnega mišljenja, ki učencem pomaga odkriti povezave med jeziki ter jim omogoči 

uporabo znanja v novi situaciji.  

Patsy M. Lightbown in Nina Spada (2006) o učenju tujega jezika razmišljata na 

podoben način. Pravita, da vsak človek uporablja najmanj en jezik. Ko se začne učiti 

drugega, mu je prvi lahko v pomoč, saj naj bi človeku predstavljal idejo o tem, kako 

jeziki delujejo. Po drugi strani pa lahko znanje že enega jezika povzroča težave pri 

učenju drugega, saj lahko primerjava enega in drugega in s tem posploševanje vzorcev 

tvorjenja npr. struktur jezika, vodi v napake. 

2.2.1 Motivacija 

Metodologija učenja in poučevanja na nižji stopnji se razlikuje od tiste na predmetni 

stopnji ali v srednji šoli. Vsem pa je skupna motivacija, ki je potrebna za učenje tujega 

jezika.  

Marianne Nikolov, madžarska učiteljica, je v svoji raziskavi (1999, v Pinter, 2006) 

opisala, kako se motivacija za učenje tujega jezika kaže pri najmlajših učencih. Ti so 

motivirani za učenje angleščine zaradi samega konteksta: radi imajo sproščene 

dejavnosti pri pouku, pravijo tudi, da jim je všeč učiteljica. Torej se hočejo učiti 

angleščino zaradi njih samih, ker v tem uživajo. Mateja Dagarin Fojkar (2016) je v svoji 

raziskavi med četrtošolci ugotovila, da se kar 80 % učencev uči angleščino zato, da se 

lahko pogovarjajo s svojimi prijatelji. Jelena Mihaljević Djigunović (2012, v Jazbec idr., 

2016) pa pravi, da nikakor ne drži, da so otroci ves čas učenja visoko notranje 

motivirani. Na raven motivacije namreč vplivajo različni dogodki, kot je na primer obisk 

tujine ali novo prijateljstvo in zato potreba po uporabi tujega jezika. Motivacijo otrok za 

učenje tujega jezika je zato potrebno sprotno spremljati.    

2.2.2 Jezikovni vnos 

Pri poučevanju tujega jezika sta pomembni količina in kakovost jezikovnega vnosa. 

Jazbec idr. (2006) svetujejo, naj » ... učitelji pri pouku tujega jezika uporabljajo tuji jezik 

kot sredstvo komunikacije v največji možni meri in naj se zavedajo, da je to za veliko 
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otrok edina priložnost, da so v stiku s tujim jezikom.« S prejšnjo točko pa lahko 

povežemo zapis Mateje Dagarin Fojkar (2016), ki pravi, da zgledi vlečejo, zato bo 

učiteljev govor v angleškem jeziku za otroke motivacija, da tudi sami poskusijo govoriti 

v tujem jeziku. Učitelj služi kot jezikovni model, zato mora biti njegovo tujejezikovno 

znanje na visokem nivoju.  

O rabi jezika med poukom angleščine govori Skela (2010), ko omenja dve metodi 

poučevanja jezika: direktno, kjer je prepovedana raba maternega jezika in slovnično-

prevajalno metodo, po kateri se je možno naučiti jezika s celo pretirano rabo 

materinščine. Metodi imata sicer različne cilje, omenila pa bi posledice pretirane 

uporabe direktne metode, mimo katerih ne more niti Skela: učenci so bili frustrirani, ker 

se je zanje učenje spremenilo v nekakšno igro ugibanja, frustrirani pa so bili tudi učitelji, 

saj je bil idealni učitelj v tem primeru le naravni govorec (prav tam, str. 157). Kdor se 

je že srečal s poučevanjem angleščine v prvem ali drugem razredu pozna tudi situacije, 

v katerih je prav zato, da se učenci ne bi ustrašili neznanega in bi posledično izgubili 

motivacijo za učenje, smiselno uporabiti materni jezik.  

Lynne Cameron (2001) prav tako govori o rabi maternega jezika v poučevanju tujega 

jezika: materni jezik po njenem mnenju učitelj uporablja med različnimi aktivnostmi ali 

za umirjanje učencev. Nadalje omenja Penningtonovo raziskavo o rabi tujega jezika 

(Pennington, 1995; v Cameron, 2001), ki pojasnjuje razlike v količini jezikovnega vnosa 

med poukom: ta ni odvisna od učiteljevega znanja tujega jezika, ker so vsi udeleženi 

v raziskavi zelo dobro in tekoče govorili angleško. Koliko so uporabljali tuji jezik med 

poukom je bilo bolj odvisno od tega, kako dobri so bili njihovi učenci v jeziku. Prav tako 

je bil pomemben status šole, kjer so poučevali: na prestižnejših šolah, katere naj bi 

obiskovali uspešni učenci, so učitelji materni jezik uporabljali v manjši meri, pri učencih, 

ki pa so bili šibkejši, manj motivirani ali v skupinah, kjer so bile prisotne disciplinske 

težave, pa so materni jezik uporabljali v večji meri.  

2.3 MLAJŠI UČENCI IN UČNO OKOLJE      

Kot učitelji se pogosto znajdemo v skupini učencev, ki se med seboj razlikujejo tako v 

kognitivnem kot tudi v socialnem smislu, vsem pa je skupen velik učni potencial. 

Učiteljeva vloga je biti vez med učenci in tujim jezikom, jih naučiti uporabljati jezik ter 

tudi, kako se učiti jezika. Med procesom učenja je potrebno učencem zagotoviti dovolj 
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priložnosti za aktivno udeležbo, spodbujati sodelovanje med vrstniki ter zagotavljati 

učno okolje z ustreznimi pogoji za ustvarjalno rabo jezika (Durrant, 2015).  

Jelena Mihajlević Djigunović in Mirjana Vilke (2000) prav tako poudarjata učiteljevo 

vlogo v procesu usvajanja jezika. Po njunem mnenju mlajši učenci potrebujejo vodjo 

pri igri – učitelja, ki bo z njimi plesal in pel in se z njimi igral. Učitelj mora zato rad delati 

za in z otroki. Poleg tega mora učitelj obvladati tuji jezik, tudi njegova izgovorjava mora 

biti dobra.  

V Učnem načrtu za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) lahko preberemo, da uvajanje 

tujega jezika v zgodnje obdobje izkorišča s starostjo povezane razvojne lastnosti otrok, 

kot npr. radovednost, željo po učenju, potrebo po sporazumevanju, pripravljenost in 

sposobnost posnemanja in sposobnost izgovarjanja novih in neznanih glasov.  

Lynn Durrant (2015) nadalje opisuje značilnosti mlajših učencev na zanimiv način; ne 

našteva le značilnosti razvojne stopnje otrok, ampak tudi opiše, kakšno naj bo učno 

okolje, da bodo mlajši učenci lahko svoje prednosti izkoristili, primanjkljaje pa 

nadoknadili:  

1. Sproščeno in konstruktivno okolje 

 Učitelj mora poskrbeti, da bodo učenci sproščeni in da se bodo varno počutili. 

Potrebujejo priložnosti, da povedo, kar želijo. Učitelj naj jim prisluhne ter jih spodbuja 

tako individualno kot tudi pri delu v parih ali skupinah.  

2. Multisenzorni pristop 

 Učenci se učijo na različne načine: nekateri si zapomnijo več, če opazujejo 

dogajanje, nekateri se učijo s poslušanjem, spet tretji si zapomnijo stvari, če jih lahko 

otipajo ali če nekaj lahko ponazorijo z gibanjem. Učitelj naj zato dejavnosti pripravi 

tako, da bodo učenci aktivirali več čutnih kanalov: sluh, vid, tip in gibanje. Na ta 

način z dejavnostmi pridobi znanje zagotovo vsak učenec, s ponovitvami dejavnosti 

pa pridobljeno znanje učenci še utrdijo. 

3. Vsebinsko učenje 

 Mlajši učenci še nimajo razvitega abstraktnega mišljenja. Potrebujejo konkretne 

spodbude v njim znanem okolju: družina, šola, živali, itd. Učenje na ta način poteka 

na bolj naraven način, učenci so sproščeni, zato lahko ob spodbudi od njih 

pričakujemo že kmalu komunikacijo v tujem jeziku.  

4. Ravnotežje med aktivnostmi   

 Učenci v starosti med 7 in 11 leti so glasni, radovedni, se radi učijo ter se lahko hitro 

navdušijo za različne dejavnosti. V svoji zatopljenosti v igro zato lahko tako učenci 
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kot tudi sam proces učenja zaide z načrtovane poti in prav zato je potrebno 

dejavnosti načrtovati: učna ura naj vsebuje dejavnosti, ki spodbujajo aktivnost ter 

tudi umirjene dejavnosti. Med vsemi pa moramo ohraniti motivacijo za učenje.  

5. Sodelovanje 

 Učenci radi sodelujejo, vendar le, če vedo, kaj od njih pričakujemo. Med učnim 

procesom naj učitelj spodbuja sodelovanje, vsak od učencev naj bo vključen v 

pripravljene dejavnosti. Dejavnosti, ki od učencev zahtevajo sodelovanje v skupini 

ali v parih, spodbujajo otrokovo samostojnost.   

6. Vzdrževanje rutine 

 Učenci se dobro in varno počutijo v znanem okolju. Ko učencem predstavljamo nove 

dejavnosti in vzorce, s tem od njih zahtevamo veliko pozornosti, kar je zanje 

relativno težko. Njihovo pozornost lažje ohranimo z rutino: določenih dejavnosti kot 

so npr. razredna pravila ne spreminjamo, tudi priprave k dejavnostim in aktivnostim 

ali pa razporeditev učencev v skupine naj dlje časa ostanejo enake.    

7. Vzgoja za učenje 

 V razredu moramo vzpostaviti okolje, ki bo učencem omogočalo nemoten učni 

proces. Naučiti jih moramo, kdaj in kako je treba poslušati in biti zbran. Tudi delo v 

parih je učenje, kar je učencem včasih težko razumeti. Da dosežemo uspešen potek 

učnega procesa, moramo biti vztrajni; učenje učenja zahteva potrpežljivost in čas. 

8. Spodbujanje zaupanja 

 Mlajši učenci imajo radi izzive. Uspešni učenci se zavedajo že usvojenega znanja, 

zato raziskujejo področja, kjer vidijo možnosti za napredovanje. S preprostimi 

dejavnostmi učence spodbudimo k samoocenjevanju – s tem razvijamo učenčevo 

zmožnost, da sam ugotavlja, kje in kako lahko izboljša svoje znanje, kar pa je ključno 

za učenčevo rast in razvoj.   

2.3.1 Značilnosti pouka  

Avtorji slovenskega učnega načrta za poučevanje tujega jezika v prvem razredu ter 

učnega načrta za poučevanje v drugem in tretjem razredu so na podlagi razvojnih 

značilnosti učencev tega obdobja zapisali, kako naj bi potekal pouk v teh treh razredih 

(Učni načrt, 2013a, 2013b). Ob prebiranju učnih načrtov lahko predvidevamo, da je 

poučevanje tujega jezika pri mlajših učencih v svetu že dobro uveljavljeno, določene 

metode in pristopi k poučevanju že preizkušeni, zato jih lahko zasledimo tudi v 

slovenskih učnih načrtih za poučevanje tujega jezika na zgodnji stopnji.  
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Pri pripravi na pouk mora učitelj upoštevati razvojne značilnosti učencev. Pouk mora 

biti, glede na spoznanja o učenju jezikov, naravnan situacijsko, doživljajsko in na 

komunikacijska dejanja. Učencem je potrebno ponuditi veliko jezikovnega vnosa in 

različnih možnosti za soočanje z jezikom, še preden bodo učenci sami začeli 

tvoriti/sporočati v tujem jeziku. Učenci morajo imeti na razpolago dovolj časa in 

možnosti, da bodo sporočila v tujem jeziku najprej razumeli, nato pa sami tvorili misli, 

ideje in predloge. Ob postopnem prehajanju z razvijanja ene (poslušanje) na razvijanje 

druge zmožnosti (govor) ter naprej na zmožnost branja in pisanja, bomo učencem 

olajšali kasnejši proces opismenjevanja in ga pospešili.  

2.4 ŠTIRI JEZIKOVNE SPRETNOSTI  

Poučevanje tujega jezika pri mlajših učencih naj bi potekalo sistematično, z razvijanjem 

štirih jezikovnih spretnosti:  

 poslušanje, 

 govor, 

 branje in  

 pisanje.  

Slušna spretnost in spretnost govora sta v ospredju, saj se od prve ure pouka 

prepletata. Že kmalu učenci ob slušni podobi besede spoznajo tudi vizualno, 

postopoma usvojijo še spretnost razumevanja pisne besede ter zapisa (Brumen, 

2003). Da učenci napredujejo v spretnostih branja in pisanja, jim moramo zagotoviti 

ogromno priložnosti za poslušanje in pomnenje tujega jezika.  

2.4.1 Poslušanje 

V prvih letih učenja tujega jezika so učenci po večini izpostavljeni učiteljevemu govoru, 

ko se z učenci igra preproste igre, poje pesmice, izreka rime, bere ali pripoveduje 

zgodbe in daje preprosta navodila. Učitelj svoj govor v tujem jeziku podpre z vidnimi in 

drugimi nejezikovnimi podporami (mimika, geste itd.). V govoru je veliko ponavljanj, 

misli pa so jasno izražene. Govor je počasnejši od običajnega, izgovorjava pa razločna.   

Otroci najtežje poslušajo, ker mislijo, da morajo razumeti vsako učiteljevo besedo 

(Bazo, 2002). Ta pouk usmerja in daje navodila za delo v razredu. Učenci morajo 
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vedeti, da jim ni potrebno poznati vsake besede ter čemu nekaj poslušajo. Brewster 

idr. (2012, str. 99) naštejejo nekaj namenov poslušanja:  

 da učence umirimo,  

 za zabavo ali zato, da razvijamo spomin,  

 da bi izboljšali izgovorjavo, ritem, intonacijo ali se naučili novo pesmico. 

 

Strategije, ki naj bi jih učenci pri poslušanju uporabljali (Bazo, 2002; Brewster idr. 

2012):  

 Predvidevanje: Učenci naj bi témo slišanega besedila poznali. Učitelj lahko v ta 

namen uporabi npr. ilustracije, mimiko, kretnje, podvprašanja ali kakšno drugo 

obliko motivacije;   

 Z aktivnostmi pred- med- in po poslušanju določimo neko nalogo: učenci so 

motivirani, med poslušanjem so aktivni, po poslušanju pa npr. utrjujejo 

besedišče; 

 Besedilo naj poslušajo dvakrat – na ta način sami preverijo pravilnost svojih 

rešitev.  

2.4.2 Govor 

Mateja Dagarin Fojkar (2016) pravi, da je »... govor v tujem jeziku za večino učencev 

eden izmed najpomembnejših ciljev učenja tujega jezika« (str. 24). Pri poučevanju pa 

vseeno moramo upoštevati, da nekateri učenci niso takoj pripravljeni govoriti in da jih 

zaradi tega k govoru ne smemo siliti. To obdobje se imenuje »tiho obdobje« (angl. 

silent period), ki je značilno za začetek učenja tujih jezikov in lahko traja od enega pa 

vse do šestih mesecev (Krashen in Terrel, 1983; v Dagarin Fojkar, 2016). V takih 

primerih imamo občutek, da učenci, ki nočejo spregovoriti v tujem jeziku, ne 

napredujejo. Magdalena Szpotowicz in Malgorzata Szulc-Kurpaska (2011) pravita, da 

tudi v t. i. tihi dobi učenec sprejema in procesira jezik; razvija slušno razumevanje, na 

pobude pa se odzove z mimiko, gestami ali s telesom.   

Učenci naj bi bili v tem obdobju v čim večji meri izpostavljeni jeziku, kar jim bo 

omogočalo tvorbo besed v tujem jeziku. Pomemben del pouka so v tem obdobju 

pravljice, pesmice in igre z značilnim ponavljanjem besed in besednih zvez. Učenci si 

na ta način hitro zapomnijo nove besede in fraze kot so preprosti pozdravi, pogosta 
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vprašanja, rutine, navodila, spodbude in pohvale, prošnje za dovoljenje in druge  

komunikacijske strategije (Brewster idr., 2012).   

Bygate (Bygate, 1987; v Dagarin Fojkar, 2016) komunikacijske strategije deli na:  

1. Strategije za doseganje sporazumevalnega cilja: 

 strategije ugibanja (učenci namesto besede ali izraza, ki ga ne poznajo v tujem 

jeziku, uporabijo drug izraz, pogosto v materinščini), 

 strategije parafraziranja (učenci že znajo opisati neko besedo – v angleščini), 

 strategije sodelovanja (strategije, ko učenci pri sogovornikih iščejo pomoč, z 

npr. prošnjo za prevod drugega dela vprašanja) 

2. Strategije izogibanja sporazumevanju: Učenci se izognejo sporazumevanju in 

prevzamejo vlogo poslušalca. 

 

Pomembno je, da otrok že v samem začetku učenja jezika dobi priložnost da 

spregovori – pomemben je občutek, da je napredoval, se naučil nekaj novega, tako 

tudi vsaj malo zadosti svojim pričakovanjem. Tako učenje je za otroka zelo 

motivacijsko.    

2.4.3 Branje 

V praksi se hitro pokaže, da so učenci, ki so usvojili branje v maternem jeziku 

radovedni in hočejo sami razbrati zapis besed tudi v angleškem jeziku. Besede v 

angleščini, ki jim jih učitelj pokaže, se trudijo razvozljati na enak način, kot to storijo z 

besedo v slovenskem jeziku.   

V prvem letu učenja tujega jezika spretnosti branja in bralnega razumevanja ne 

razvijamo sistematično (Brumen, 2003). Učenci naj bi najprej obvladali branje v 

maternem jeziku, šele nato se lahko začnejo učiti brati besedila v tujem jeziku (Pinter, 

2006; Brewster, Ellis, Girrard, 2012). Kljub uvajanju učencev v branje kasneje, se ti 

kmalu po začetku učenja tujega jezika spoznajo tudi z zapisom besede ali fraze 

(namizne igre, kartice s sliko in besedo, navodila za reševanje nalog, ...) in tudi kmalu 

ugotovijo, da se zapis razlikuje od tistega, kar slišijo. Priporočljivo je, da učenci dobro 

usvojijo slušno podobo besed preden besede zapisujejo.  

Jean Brewster idr. (2012) pravijo, da učenci v procesu učenja branja sami razvijejo več 

strategij za prepoznavanje zapisanega:  
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 način tiska: prepoznavajo smer tiska in kako je beseda zapisana glede na 

izgovorjavo (glasovi – črke),  

 grafofonično zavedanje zlogov oz. iz katerih glasov so zlogi sestavljeni, 

 leksikalno zavedanje oz. zavedanje o tem, da se nekatere besede v besedilu 

pojavljajo pogosteje kot druge, se pojavljajo v določenem zaporedju ali pa se 

združujejo v eno besedo z novim pomenom, 

 sintaktično zavedanje pomaga učencem sestavljati posamezne fraze v večje 

enote in s tem predvideti, kaj sledi in 

 semantično zavedanje pa pomaga učencem prepoznavati sporočilo besedila.  

 

Če je učenec v maternem jeziku razvil vse te strategije, jih bo najverjetneje prenesel v 

tuji jezik ter jih prilagodil svojemu branju tudi v tem jeziku.   

Sicer pa učenci pri branju za dekodiranje sporočila besedila pogosto uporabljajo 

podobne strategije kot pri poslušanju (pred-, med- in strategije po poslušanju).   

2.4.4 Pisanje 

Zapisovanje angleških besed predstavlja mlajšim učencem največ težav, čeprav 

velikokrat velja pravilo, da so učenci, ki so dobro opismenjeni v maternem jeziku, tudi 

pri tujem zelo uspešni.  

Mihaela Brumen (2003) o pisanju pravi, da se pisanje v tujem jeziku začne s 

prerisovanjem znanih besed ali struktur ter nadaljuje proti zapisovanju kompleksnejših 

besedil. Ob tem učenci nezavedno pridobijo občutek za povezanost med glasom in 

črko (besedo) ter si zapomnijo tipične (grafemske) skupine črk. Avtorica tudi opozarja, 

da moramo upoštevati, da učenec sprejema »sliko« besede kot celoto, kot strukturo z 

lastnimi strukturnimi elementi. Izogniti se moramo mehaničnemu prepisovanju (črka za 

črko), saj takšna aktivnost ni koristna.  

Pogosto se branje in pisanje v učenje angleškega jezika uvaja hkrati. Otroci, ki že 

berejo, uživajo v zapisovanju naučenega, kasneje pa se tudi učijo s pomočjo zapisanih 

besed.  

Vseeno pa naj otroci vsaj v prvih dveh letih učenja jezika še ne bi uporabljali te 

spretnosti, saj je črkovanje v angleščini nelogično in za mlajše otroke pretežko (Pinter, 

2006; Brewster idr. 2012). Mihaela Brumen je mnenja, da »... je pravi čas za uvajanje 

branja in pisanja v tujem jeziku takrat, ko učenci dovolj dobro obvladajo in utrdijo obe 



13 
 

spretnosti v prvem, maternem jeziku (2003; str. 125). Če se uvajanje teh dveh 

zmožnosti prestavi na kasnejši čas, obstaja nevarnost prenosa/transferja zapisa 

glasov kot v maternem jeziku (prav tam). 
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3 OCENJEVANJE 

Z uvajanjem poučevanja tujega jezika v prvo triletje osnovne šole je bilo potrebno 

ustrezno pripraviti tudi področje preverjanja in ocenjevanja tega predmeta, saj vemo, 

da je od šolskega leta 1999/2000, ko se je v slovenskih šolah pričela devetletka, opisno 

ocenjevanje v prvih treh razredih obvezno.  

S spremembami Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 

učencev v osnovni šoli (2013) pa so se v tretji razred vrnile številčne ocene, medtem 

ko opisno ocenjevanje ostaja le v prvem in drugem razredu.  

Ocenjevanje mora slediti načelom, ki veljajo na tem področju. Tako moramo biti 

pozorni na to, da je ocenjevanje (Brumen, 2003): 

 veljavno (ko ocena meri in zajame vse, kar želimo preveriti ter če ustrezno 

zajame vse pomembne vsebine in cilje predmeta ali področja), 

 zanesljivo (ko po ponovnem preverjanju istega znanja dobimo podoben 

rezultat), 

 objektivno (ko je ocena odvisna samo od merjene značilnosti – znanja, ne pa 

od drugih značilnosti tako ocenjevalca kot ocenjevanega), 

 občutljivo (ko v oceno zajamemo tudi manjše razlike v znanju, ocenjevanje pa 

zajema večino nalog srednje težavnosti), 

 ekonomično (ko ocenjevanje ob smotrni uporabi časa in energije da čim več 

kvalitetnih rezultatov).  

Od omenjenih značilnosti je najpomembnejša veljavnost, ki meri, ali v proces 

ocenjevanja ustrezno zajamemo, kar želimo. Pri ocenjevanju ne smemo biti 

subjektivni, za zanesljivost ocenjevanja pa poskrbimo s tem, da imamo jasna in vsem 

razvidna merila za ocenjevanje. 

3.1 POJMI V OCENJEVANJU 

3.1.1 Preverjanje 

Ko govorimo o ocenjevanju, velikokrat pozabimo na preverjanje, ki se v učnem procesu 

dogaja dlje časa in je »... proces zbiranja informacij, ki so namenjene učitelju, 

učencem, staršem (lahko tudi šolskim oblastem) za odločanje o nadaljnjem delu.« 

(Razdevšek Pučko, 2010). V Beli knjigi (2011, str. 155) pa je zapisano, da se s 
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preverjanjem znanja »... zbirajo informacije o tem, kako učenec dosega cilje oz. 

standarde znanja iz učnih načrtov, preverjanje ni namenjeno ocenjevanju znanja.« O 

načinu preverjanja znanja, o izbiri instrumentov, ki jih pri tem uporabljajo, o pogostosti 

preverjanja pa učitelji odločajo sami, pri tem pa morajo upoštevati pravilnike in 

podzakonske akte.  

3.1.1.1 Načini preverjanja znanja 

Zgoraj citirana avtorica, dr. Cveta Razdevšek Pučko (2010), procese preverjanja in 

ocenjevanja opiše zelo razumljivo:  

Notranje preverjanje je namenjeno učitelju, o avtentičnem preverjanju pa govorimo, 

ko opisujemo obliko opazovanja otrokovih pristopov in dosežkov v učni situaciji, brez 

posebej pripravljenih instrumentov. Kot primer takega preverjanja je učenčev portfolio 

oz. mapa izdelkov.  

Sprotno (formativno) preverjanje ima lahko različne cilje, lahko je 

 diagnostično (ugotavljanje predznanja, razumevanja, ugotavljanja učnih težav) 

ali pa 

 s ciljem dati učencu povratno informacijo, ki mu bo pomagala pri nadaljnjem 

učenju. Na ta način tudi ponavljamo in utrjujemo učne vsebine.  

Tovrstno preverjanje je manj formalno, mlajši učenci se pogosto sploh ne zavedajo, da 

učitelj preverja njihovo znanje. Namenjeno je namreč stalnemu spremljanju 

poučevanja in učenja. Majda Cenčič (2001) predlaga, da naj bi bila taka ocena pisna 

navedba ali pa pisni komentar o tem, kako se učenec približuje določenim, navadno 

individualno postavljenim ciljem.  

Končno (sumativno) preverjanje je bolj formalno in poteka s ciljem ugotavljanja 

doseganja ciljev in/ali standardov znanja. Rezultati sumativnega preverjanja se 

pogosto tudi ocenjujejo.  

V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja (2013) lahko preberemo, da se s 

preverjanjem znanja zbirajo informacije o tem, kako učenec dosega cilje oziroma 

standarde znanja iz učnih načrtov, in ni namenjeno ocenjevanju. Doseganje ciljev 

oziroma standardov znanja se preverja pred, med in ob koncu obravnave novih vsebin 

iz učnih načrtov, ob določenem času (ob ocenjevalnih obdobjih, ob koncu šolskega 

leta) in se konča s presojo o obsegu in kakovosti učenčevega znanja.   

Preverjanje znanja pred posredovanjem novih učnih vsebin je namenjeno ugotavljanju 

učenčevega predznanja, preverjanje med obravnavanjem učnih vsebin pa nam 
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pomaga pri ugotavljanju učenčevega razumevanja in odpravljanju vzrokov v primeru, 

ko učenec neko vsebino slabo razume ali je celo ne razume. Preverjanje po obravnavi 

neke vsebine pa je namenjeno ugotavljanju, kako učenec v celoti razume obravnavano 

snov.  

V času, ko je preverjanje in ocenjevanje doživljalo prenovo, je Marija Smolko (2001) 

poudarjala povezanost poučevanja, učenja in preverjanja. Pravzaprav je preverjanje 

znanja podpora poučevanju in učenju, vsi ti trije postopki pa so vzajemni deli enega 

samega procesa: procesa spoznavanja. Pri avtentičnih oblikah preverjanja se izkaže, 

da preverjanje ni le preverjanje »pridobljenega« znanja, ni ponavljanje že videnega, 

ampak je utrjevanje, nova izkušnja za učence – torej spet – poučevanje. Avtorica je 

svoje razmišljanje o preverjanju zaključila z zanimivo mislijo: »Preverjanje postaja 

intelektualno stimulativna dejavnost, postaja problemski izziv, postaja proces presoje 

in dialog.« (Smolko, 2001; str. 8)   

3.1.2 Formativna povratna informacija 

Če preverjanje zagotovi učencu kvalitetno povratno informacijo o doseženem, mu 

razkrije pomanjkljivosti v znanju in če učenec lahko iz take informacije izve, kako naj 

pomanjkljivosti odpravi, ima tako preverjanje znanja vse značilnosti formativne 

povratne informacije. Ta je »... podrobna in razčlenjena in za razliko od enostavnega 

sporočila o oceni ali o pravilnem odgovoru podpira proces učenja in omogoča transfer 

(vsebin in postopkov) in uporabo znanja v novih, bolj ali manj podobnih učnih 

situacijah.« (Razdevšek Pučko, 2010; str. 51) 

Nadalje Cveta Razdevšek Pučko (prav tam) v povezavi s tako povratno informacijo 

opiše še ugotovitve raziskav, ki so pokazale, da kriteriji in pričakovanja, ki jih učitelj 

izraža s povratno informacijo, vplivajo na učenčev interes za učenje in s tem tudi na 

količino napora in energije, ki ju je pripravljen vložiti v učenje. Dobra povratna 

informacija vpliva na proces učenja tako, da utrdi pravilne (zaželene) oblike učenja 

(vedenja) tako, da učenec spozna in po možnosti sam ugotovi pravilnost ali 

nepravilnost, hkrati pa dobi tudi povratno informacijo o tem, katere sestavine 

njegovega dela so dobre ali pravilne, katere pa ne. Pridobi tudi informacije o tem, kako 

naj učenje izboljša, da se bo približal ciljem. Dobra povratna informacija učencu daje 

možnost, da popravi napako, ki jo je napravil, oz. da v bodoče napak ne dela več 

(Razdevšek Pučko, 1995).  
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3.1.3 Ocenjevanje 

Cveta Razdevšek Pučko (2010) opiše ocenjevanje kot vrednotenje dosežkov, 

dodeljevanje neke vrednosti, interpretacijo informacij, ki smo jih zbrali s preverjanjem. 

Za kakovostno ocenjevanje so ključnega pomena dobre (reprezentativne, zanesljive, 

veljavne) informacije, ki jih pridobimo z ustreznim načinom zbiranja oz. s preverjanjem. 

Veljavnost ocenjevanja je najpomembnejša značilnost dobrega ocenjevanja in 

pomeni, da ocenjujemo tisto, kar je deklarirano, da bomo ocenjevali.  

V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

(2013) in v Beli knjigi (2011) je zapisano, da je ocenjevanje znanja ugotavljanje in 

vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega v učnem načrtu določene cilje oziroma 

standarde znanja. Učitelj ocenjevanje znanja opravi po obravnavi učnih vsebin in po 

opravljenem preverjanju znanja iz teh vsebin. Majda Cenčič preverjanje opiše kot 

sistematično zbiranje podatkov o tem, koliko se je učenec približal zastavljenim ciljem 

ali dosegel le-te, ocenjevanje pa je po njenem mnenju vrednotenje dosežkov glede na 

določene kriterije in označitev dosežkov v obliki številčne ali opisne ocene (1995).  

Sonja Sentočnik (2011) ocenjevanje opiše kot zaključno stopnjo učnega procesa. 

Ocena po njenem mnenju nima izobraževalne vloge, ima pa selekcijsko in 

usmerjevalno.  

Zanimivo se mi zdi razmišljanje Janeza Kreka (2000), ko opisuje razliko med 

preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Zanj je razlika v tem, da se ugotavljanje znanja 

pri ocenjevanju zaključi z oceno. »Preverjanje znanja, pri katerem učitelj na primer 

ugotavlja, kako in v kolikšni meri so učenci razumeli pri uri obravnavano problematiko 

ter katere cilje, zapisane v učnem načrtu, so pri tem dosegli, prinaša učitelju največkrat 

takojšnjo, hitro in na relativno enostaven način dobljeno povratno informacijo: če ni 

ocene, je učitelj lahko bolj usmerjen v ugotavljanje, katero znanje so učenci že razumeli 

in usvojili ter tako denimo spozna, kje mora razlago še nadgraditi. Podobno je denimo 

prednost za učence v tem, da lahko manj obremenjeno glede tega ali bodo pri tem 

uspešni ali ne, v svojem izkazovanju znanje bogatijo, ga utrjujejo oziroma snov 

ponavljajo.« (Krek, 2000; str. 26)  

3.1.4 Vrednotenje 

Pojem vrednotenje je po mnenju Majde Cenčič (2001) širši pojem, saj v tem primeru 

vrednotimo proces in dosežek. Tako nas pri vrednotenju procesa, v katerem smo 
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opazovali učenca, zanima samostojnost učenca, potreba po učiteljevem spodbujanju 

učenca ali učenčev način dela. Torej govorimo o vrednotenju takrat, ko lahko 

navedemo tudi kvaliteto doseganja določenih ciljev. Tudi Barica Marentič-Požarnik 

(2000, v Brumen, 2003) govori o vrednotenju ali evalvaciji kot o sistematičnem zbiranju 

podatkov o kakovosti nekega procesa ali produkta, običajno z namenom, da 

sprejmemo odločitve, ki vodijo k njegovemu izboljšanju. Poleg dosežkov učencev 

lahko vrednotimo tudi učne načrte, učbenike ali delo posameznega učitelja. 

Preverjanje in ocenjevanje sta torej sestavini vrednotenja. Tudi Sonja Sentočnik (2011) 

pravi, da je vrednotenje nadpomenka preverjanju in ocenjevanju znanja. Namenjeno 

je presoji značilnosti in kakovosti  procesa in produkta učenja in poučevanja.   

3.1.5 Opisni kriteriji znanja 

Preverjanje znanja mora učencu in učitelju ponuditi poglobljeno in izčrpno povratno 

informacijo o nivoju znanja. Da je taka informacija ustrezna, pa se mora preverjanje 

opirati na jasne opisne kriterije znanja, ki izhajajo iz učnih ciljev.  

O opisnih kriterijih znanja, kaj so in kaj pomenijo v sistemu opisnega ocenjevanja, je 

pisala Zora Rutar Ilc (2000). Zapis je starejši, vendar še aktualen: Učni cilj nam pove, 

za kaj si v učnem procesu prizadevamo: za kakšne vidike znanj, za kakšne procese, 

veščine in spretnosti. Cilji so vodilo za to, na kaj se naravnamo, hkrati pa so opora za 

presojo, kako napredujemo.  

Če vemo, kaj želimo spodbujati, nas zanima tudi, koliko in kako smo temu zadostili. 

Opisne kriterije znanja izpeljemo iz učnih ciljev, ki zastopajo želene vidike znanj, 

procesov in veščin.   

Opisni kriteriji se nanašajo torej na konkretne vsebine, a nadgrajene z različnimi 

vrstami in nivoji znanj, z različnimi procesi in veščinami. Tako razgrajeni omogočajo 

podajanje poglobljene povratne informacije in po potrebi kompleksne ter utemeljene 

ocene.   

Žagar (1996) prav tako poudarja pomembnost konkretne in operativne opredeljenosti 

ciljev. Cilj je operativno opredeljen, če je iz formulacije razvidno, kaj bo učenec zmožen 

napraviti (našteti, rešiti, izdelati itd.).   

Sonja Sentočnik (2011) pravi, da opisni kriteriji natančno definirajo, katere vidike 

znanja pričakujemo, da bo učenec razvil in nato pri preverjanju in ocenjevanju tudi 

izkazal. Razen tega tudi razjasnijo, po čem bomo presojali kakovost njegovega 
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dosežka in kakšen dosežek bo veljal za najboljšega v nekem časovnem obdobju, kateri 

pa bo zadostil le minimalnim standardom znanja.  

Sestavni deli opisnih kriterijev so:  

 področja spremljanja (izpeljemo jih iz splošnih ciljev predmeta),  

 kriteriji (ključne dimenzije področja, ki omogočajo izvedbo cilja, izpeljemo jih iz 

operativnih ciljev) in  

 opisniki na večinoma treh stopnjah, ki vsebujejo opis kriterija (kaj pomeni 

ustrezati zahtevam naloge, osredotočajo se na izvedbo, izkazovanje znanja) in 

standard (kako dobro naj bo kriterij realiziran v določenem obdobju - od 

optimalnega dosežka do minimalnega).  

Opisni kriteriji so kažipot za učence, učiteljem pa pomagajo, da se pri preverjanju in 

ocenjevanju osredotočajo na različne vidike znanja in ne le na najočitnejše in najlažje 

merljive. 

3.2 OPISNO OCENJEVANJE IN OPISNA OCENA 

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so s prenovo osemletne osnovne šole v 

nižje razrede šele vpeljevali opisno ocenjevanje, je bila definicija ocenjevanja 

naslednja: »Ocenjevanje je proces spremljanja, preverjanja, zbiranja in primerjanja 

informacij o otrokovih sposobnostih, znanju in vrednotah z določenimi standardi 

(kriteriji, normami) ter presojanje otrokovega napredka in uspešnosti glede na druge 

otroke (povprečne norme), postavljene kriterije ali otroka samega.« (Galeša, 1996, str. 

15)    

Taka ocena je bila, glede na načela prenove osnovne šole, popolnoma neustrezna, 

saj je otroka ocenjevala bolj kot objekt in ne kot subjekt (Galeša, prav tam). Nadalje 

avtor razmišlja o negativnih posledicah, ki jih ima primerjanje otrok med seboj na njih 

same (številčno ocenjevanje) in zaključi, da ima opisno ocenjevanje mnogo prednosti:  

 Je povsem individualizirano.  

 Stimulira otrokov celosten razvoj, ker je opisna ocena vedno celovitejša in 

pozitivna. 

 Pri opisnem ocenjevanju sodelujejo otroci, starši in učitelji. 

 Opisna ocena daje dobro povratno informacijo za otrokovo nadaljnje učenje, 

učiteljevo delo ter nadaljevanje šolanja.  
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 Pri opisnem ocenjevanju ne primerjamo učencev med seboj, temveč le z njimi 

samimi. Znanje je subjektivna kvalitativna psihična kategorija, ki je ni možno 

neposredno ugotavljati in meriti.  

 Učencev ne razvrščamo v skupine. 

 Opisno ocenjevanje v večji meri poudarja kvaliteto znanja. 

 

Žagar (1996) pravi, da naj bi opisna ocena analitično pokazala, do kakšne stopnje je 

učenec usvojil posamezne cilje. Učitelj v tem primeru z besedami izrazi konkretno 

znanje, ki ga je učenec že usvojil, znanje, ki bi ga moral usvojiti, pa ga ni, razvite 

spretnosti, pogoje, v katerih si je pridobil znanje in spretnosti, s kakšno prizadevnostjo, 

interesom in pozornostjo si je to pridobil ter kakšno je bilo njegovo celotno vedenje 

med šolskim letom. Terminologija, ki jo učitelj v takem opisu znanj uporabi, naj bi bila 

enoznačna in razumljiva ne samo učitelju, temveč tudi učencem in staršem. Ena izmed 

definicij trdi podobno, in sicer da je opisna ocena »... z besedami izražena sodba o 

otrokovem znanju ali izdelku in poudarja:  

 kaj otrok zna ali obvlada, 

 česa morebiti še ne obvlada in  

 kaj mora še narediti (otrok sam, skupaj z učiteljem in skupaj s starši), da bo 

odpravil morebitne pomanjkljivosti.« (Brumen, 2003; str. 186).  

Cveta Razdevšek Pučko pa k razumevanju opisne ocene doda še, da je taka ocena 

»... razčlenjen opis doseganja temeljnih ciljev pri posameznih predmetih, in ker je ciljev 

več in so različni, to pomeni, da je tudi opisna ocena analitična (razčlenjena)«  

(Razdevšek Pučko, 2010, str. 53).  

3.2.1 Prednosti opisnega ocenjevanja 

Cveta Razdevšek Pučko (1995), velika zagovornica opisnega ocenjevanja v prvem 

triletju osnovne šole, govori o prednostih, ki jih ima opisna ocena: s svojimi 

značilnostmi bolj ustreza otrokovi razvojni stopnji (v psihološkem smislu) kot številčna 

ocena ter pozitivno vpliva tako na učenčevo samopodobo kot na njegovo motivacijo za 

učenje.  

Če je opisno ocenjevanje kakovostno, učiteljevo delo ni usmerjeno le v končne 

dosežke temveč tudi v sam proces učenja in poučevanja. Učitelj tako z izražanjem 

pozitivnih pričakovanj prispeva k oblikovanju pozitivne učne samopodobe pri učencih. 
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Cveta Razdevšek Pučko (2010) opisno ocenjevanje opiše kot »mehko«, postopno in 

spodbujajočo vključitev vseh otrok v šolski sistem, z njim dosežemo postopen prehod 

od neocenjevalnega sistema (vrtec) k številčnemu (tekmovalnemu) ocenjevalnemu 

sistemu. Podobnega mnenja je Natalija Komljanc (1997), ki pravi, da so otroci, ki 

prihajajo iz vrtca v šolo, vajeni opisnega sporočanja o svojih dosežkih. Postopek 

ocenjevanja torej moramo približati njegovim izkušnjam in sposobnostim, kar pa 

opisno ocenjevanje nedvomno je.  

Drago Žagar (1996) na tem mestu dodaja še en cilj, ki ga ima opisno ocenjevanje: ta 

naj bi bil zmanjšati negativne učinke tekmovalnosti med učenci. Znano je namreč, da 

pretirano poudarjanje številčnih ocen ustvarja prestižne odnose med učenci in med 

njimi povzroča razne nezaželene oblike vedenja. Z opisnim ocenjevanjem se te 

negativne posledice omilijo.    

Opisna ocena učitelju omogoča tudi zajemanje znotraj-individualne razlike (učenec 

ima težave pri ustnem izražanju, pisno se dobro izraža ...), opisovanje učenčevih učnih 

težav, oblikovanje atribucij (uspeh je posledica učenčevega truda), opisovanje 

dosežkov, ki niso le pisni ali ustni odgovori in vključevanje samovrednotenja. 

3.2.2 Slabosti opisnega ocenjevanja  

Poleg prednosti, ki jih ima opisno ocenjevanje in s tem opisna ocena, Cveta Razdevšek 

Pučko (2010) govori tudi o slabostih takega ocenjevanja:  

 Učitelji se lahko strokovno ali motivacijsko nepripravljeni na tako delo, večkrat 

govorijo o tem, da imajo s pisanjem opisnih ocen več dela.  

 Učenci so razočarani nad zapisom, saj so z vstopom v šolo pričakovali številčne 

ocene. 

 V oceni se lahko pojavijo subjektivne napake ocenjevanja, npr. subjektivno 

opisovanje učenca (je površen, je motiviran), namesto njegovega znanja.  

 Ena od nevarnosti je tudi neustrezen, predvsem premalo postopen prehod na 

številčno ocenjevanje.  

 

Ena izmed slabosti, ki se lahko pri opisni oceni pojavi, je, da starši iz prebranega ne 

razumejo, kaj njihov otrok zna in česa ne. Vprašanje o tem, kako starši razumejo 

opisno oceno, lahko preberemo v rezultatih raziskave, ki so jo izvedle Barbara Japelj 

Pavešič in sodelavke (Brečko, Doupona Horvat, Pavešič in Repež, 2003). Ugotovile 
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so, da razumljivost zapisa opisne ocene pada premosorazmerno z doseženo stopnjo 

izobrazbe staršev, je pa res, da so starši z najvišje doseženo izobrazbo opisno oceno 

razumeli brez težav.  

Raziskava je pokazala tudi, da je pomanjkljivost opisne ocene v tem, da bi morala 

podati predlog za izboljšanje napredka učenca, pa ga v večini primerov ne.   

3.2.3 Oblikovanje opisne ocene 

Zapisala sem že, da se rezultati sumativnega (končnega) preverjanja ponavadi 

ocenjujejo. Cveta Razdevšek Pučko (2010) pravi, da v tem primeru t. i. sumativna 

(končna) opisna ocena povzema in razčleni doseganje predpisanih ciljev in 

standardov, opiše tudi raven znanja (taksonomske stopnje: ponovi, razume, uporabi, 

pove svoj primer ...), pomembna je tudi kakovost doseženih ciljev, pri posameznih ciljih 

pa tudi način doseganja ciljev (s kakšnim tempom, kako samostojno, koliko in kako 

pogosto potrebuje pomoč ...).. Če učenec temeljnih (minimalnih) standardov še ne 

dosega, mora ocena vsebovati zapis tudi o tem, katerih standardov učenec še ni 

dosegel.  

Berta Kogoj, Sandra Mršnik in Leonida Novak opozarjajo (2016), da končna opisna 

ocena ni le »lepljenje« sprotnih opisov dosežkov, pač pa njihova sinteza. Učitelju naj 

bodo pri sintezi v pomoč področja spremljanja oz. vrednotenja. Gre za iskanje 

odgovorov, kako je učenec napredoval na področju poslušanja, govornega 

sporazumevanja ipd. Za celo opisno oceno je potrebno imeti opise dosežkov za 

znanje, ki ga učenec pokaže z več dejavnostmi na vseh področjih, ki se ocenjujejo.  

 

Evalvacijska študija (Kodelja idr., 2004), ki je proučevala zaključne opisne ocene ob 

koncu prvega in drugega razreda devetletne osnovne šole v šolskem letu 2001/02 je 

pokazala, da le v 2,6 % spričeval končna opisna ocena ni bila strukturirana glede na 

posamezne cilje oz. standarde znanja, ki so zapisani v učnih načrtih. Ista raziskava je 

tudi pokazala, da v več kot dveh tretjinah spričeval zaključna opisna ocena vsebuje 

tudi zapis ocene nepreverljivih ciljev oz. učenčevih lastnosti in njegovega vedenja in 

interesa pri doseganju ciljev.  

Menim, da je le nekaj let po uveljavitvi opisnega ocenjevanja brati take rezultate 

zaskrbljujoče in se ob enem sprašujem, kakšne rezultate bi dobili z enako raziskavo 

med spričevali in zaključnimi opisnimi ocenami v letošnjem šolskem letu. Že desetletje 
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nazaj so bili avtorji raziskave zaskrbljeni nad rezultati študije, ki kažejo na resno 

neskladje med pravilnikoma o ocenjevanju znanja in zapisi ocen v spričevalih.     

3.3 ZAKONSKE OSNOVE 

V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

(2013) je zapisano, da se ocenjujejo učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, 

praktični in drugi izdelki, projektno delo in nastopi učencev.   

Pri vsakem predmetu se učenčevo znanje ocenjuje skozi vse obdobje, ko se predmet 

izvaja. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni dve uri tedensko, se 

znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti 

pridobljena na podlagi pisnih ocen.  

Učitelj pri ocenjevanju ustnih odgovorov in nastopov učenčevo znanje oceni takoj in 

ga seznani z oceno. Opisno oceno vpiše v redovalnico oddelka najkasneje v sedmih 

delovnih dneh po tem, ko je bil učenec ocenjen.  

Zaključno oceno posameznega predmeta oblikuje učitelj ob koncu pouka tega 

predmeta v šolskem letu. V 1. in 2. razredu učitelj oblikuje pri vseh predmetih opisno 

oceno, s katero opiše učenčev napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov 

znanja, opredeljenih v učnih načrtih.  

Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja šola mora starše obvestiti o dosežkih njihovih 

otrok. Izjema je prvi razred, kjer lahko učitelj starše o dosežkih njihovih otrok med letom 

obvesti tudi le ustno. Ob koncu pouka v 1. in 2. razredu šola učencu izda spričevalo z 

opisnimi ocenami.  
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4 PRISTOPI K OCENJEVANJU TUJEGA JEZIKA 

Poučevanje tujega jezika na nižji stopnji osnovne šole se v svetu šele uveljavlja. Učitelji 

na podlagi teoretičnega znanja in nekaj prakse spoznavajo učinke različnih načinov 

poučevanja ter jih glede na rezultate prilagajajo.  

Še bolj kot spoznavanje uspešnih metod poučevanja tujega jezika pa učiteljem tujega 

jezika težave predstavlja ocenjevanje znanja. Annamaria Pinter (2006) pravi, da bi 

moralo biti, tako kot pouk tujega jezika, tudi ocenjevanje prilagojeno mlajšim učencem. 

Ti v tujem jeziku pojejo in deklamirajo pesmice, se vključujejo v dramatizacijo zgodb 

ali dialogov, se igrajo različne igre ali pa sodelujejo v pantomimi. Znanje, ki ga pri tem 

izkazujejo, je težko oceniti s tradicionalnimi metodami ocenjevanja (različni testi).  

Jane Jones in Simon Coffey (2006) pravita, da mora biti ocenjevanje sestavni del 

poučevanja in učnega procesa, kar pomeni, da ocenjevanje v obliki različnih testov, ki 

pri mlajših učencih predstavljajo strah in stres, ni primerno.  

Anamarija Lah in Karmen Pižorn (2010) pravita, da se v strokovni in populistični 

literaturi pojavljajo mnoga mnenja in pristopi k alternativnemu načinu poučevanja 

predvsem pri mlajših otrocih, ker je s tem zmanjšana stopnja stresa pri pouku. 

»Testiranje mlajših učencev mora potekati v njim ustreznih okoliščinah in situacijah, ki 

so jim kognitivno, čustveno in jezikovno blizu, predvsem pa morajo testni instrumenti 

meriti jezikovno rabo v čimbolj avtentičnih nalogah, ki so oblikovane v sobesedilu in 

učencem dajejo možnost, da pokažejo svoje dejansko tujejezikovno stanje.« (Pižorn, 

2010, str. 72)  

Marcy Guddemi in Betsy J. Case (2004) prav tako opisujeta tradicionalno ocenjevanje 

pri mlajših učencih kot neprimerno. Mlajši učenci namreč znanje pridobivajo s 

poizkušanjem, s konkretnim materialom, z vključenostjo v vsakodnevne situacije, s 

pesmicami, rimami  in z gibanjem in ne s pomočjo abstraktnega mišljenja, kar bi 

zahtevali od njih različni testi. Pravita, da se pri mlajših učencih izmenjavata obdobji 

miselnega napredka in počitka in sicer pri vsakem učencu drugače. To je tudi en izmed 

razlogov, zakaj ocenjevanje, ki je za vse enako, pri mlajših učencih ni merodajno. 

4.1 NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA 

Annamaria Pinter (2006) in H. Douglas Brown (2004) govorita o dveh glavnih pristopih 

v ocenjevanju:   
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 Ocenjevanje glede na povprečje: Učitelj primerja dosežek ocenjenega učenca 

s povprečnim dosežkom vseh učencev v razredu. Učenec dobi številčno 

povratno informacijo – število doseženih točk na testu in odstotek, ki učencu 

pove, kolikšen delež učencev je doseglo boljši rezultat in kolikšen delež je slabši 

od njega samega. S takim pristopom lahko spregledamo napredek učenca, v 

razredu pa povzroči tekmovalnost in primerjanje učencev med seboj. Primer 

takšnega ocenjevanja so standardizirani testi, ki so namenjeni širokemu krogu 

uporabnikov, imajo vnaprej predvidene odgovore kar omogoča hitro določanje 

točk in v ekonomskem smislu tako predstavljajo minimalen strošek.  

 Ocenjevanje glede na kriterij: Učitelj oceni učenčevo znanje glede na 

postavljene kriterije. Za vsakega učenca posebej si beleži, kako kriterije dosega 

in tako sledi njegovemu napredku. V ospredju je napredek, usmerjen v uspeh, 

učitelj ceni trud in dosežek. Učenci znanje izkazujejo v znanih dejavnostih in v 

znanem okolju. Ob takih pogojih so med ocenjevanjem samozavestni, dobro se 

počutijo in tako lažje izkažejo pridobljeno znanje.  

 

Nadalje Annamaria Pinter (2006) opisuje raziskavo, ki sta jo izvedli Pauline Rea-

Dickins in Shelagh Rixon leta 1999. Anketa je pokazala, da se večina učiteljev 

angleščine na nižji stopnji (v svetovnem merilu) poslužuje testov tipa »papir in 

svinčnik« (ang. paper and pencil tests). Testi, ki naj bi ocenjevali jezikovne zmožnosti, 

so ocenjevali le branje in pisanje (povezovanje angleške besede z besedo z enakim 

pomenom v maternem jeziku in vpisovanje besed v manjkajoče dele stavkov). Čeprav 

je v zgodnjem obdobju učenja tujega jezika poudarek na poslušanju, te zmožnosti testi 

niso preverjali. Govor je bil ocenjen le na podlagi izgovorjave naučenih dialogov.  

Taki testi učencem predstavljajo izkrivljeno podobo o rabi tujega jezika v realnosti. 

Kako so učenci sposobni prepoznavanja pomena neke besede iz različnih kontekstov 

ni ocenjeval noben test, zato avtorici raziskave učiteljem predlagata, naj se poslužujejo 

drugih načinov ocenjevanja. To so oblike, ki so učencem bolj prijazne, take, kot jih 

poznajo iz vsakodnevnih aktivnosti pri pouku in se ob njih dobro počutijo. Lynne 

Cameron (2001) celo pravi, da je tak način ocenjevanja do učencev bolj »pošten«. Tudi 

raziskava, ki so jo izvedle Mihaela Brumen, Branka Čagran, Shelagh Rixon Coombe 

idr. (2009) v slovenskih, hrvaških in čeških osnovnih šolah je podala podobne rezultate 

o načinih ocenjevanja tujega jezika pri mlajših učencih: slovenske učence so učitelji 

ocenjevali z opazovanjem med poukom, z ocenjevanjem sodelovanja v dialogih ali s 
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pomočjo testov, ki so vsebovali tudi slušni in pisni del (najmlajši učenci, ki so se učili 

tujega jezika, so bili v času raziskave četrtošolci, op. a.). Na Hrvaškem so učitelji znanje 

učencev ocenjevali z opazovanjem pri pouku, v projektih, pri pouku s sodelovanjem v 

govornih aktivnostih, ocenjevali so tudi projekte učencev in njihove domače naloge. 

Na Češkem pa ocenjevanje v učnem načrtu ni predpisano. Učitelji so ocenjevali 

učence z opazovanjem sodelovanja v parih in skupinah, med poukom in s testi, ki so 

preverjali besedišče in slovnico (predvsem so učenci prevajali strukture). Ocenjevanje 

je potekalo tudi s pomočjo samoocenjevanja ter učenčevega portfolia.  

4.1.1 Formalni načini preverjanja znanja 

Angleška literatura loči med pojmoma preverjanje oz. ocenjevanje (ang. assessing) in 

testiranje (ang. testing). Assessing velja za širši pojem kot testing, ki predstavlja le 

podpomenko, s katero označimo posamezen preizkus znanja. 

Preverjanje oz. ocenjevanje (assessing) je sistematični način pridobivanja podatkov o 

ravni učenčevega znanja ter o njegovih drugih spretnostih in lahko poteka preko 

različnih pristopov:  

- sistematičnega opazovanja učenja in zapisovanja učenčevih aktivnosti pri pouku,  

- zbiranja učenčevih izdelkov,  

- zbiranja pisnih preverjanj znanja (Lah in Pižorn, 2011). 

 

V anglofonskem prostoru razlikujejo med petimi osnovnimi tipi testiranja znanja:  

1. Uvrstitveni test (ang. placement test) je namenjen določanju učenčeve stopnje 

znanja. Uporablja se ga pred razvrstitvijo učenca v določeno skupino, kjer bo lahko 

optimalno izpopolnjeval svoje znanje tujega jezika.  

2. Test napredka (ang. progress test) lahko učitelj izvede v različnih fazah poučevanja 

nove snovi. Učitelj s testom preveri, ali učenec dosega cilje, ki so bili zastavljeni v 

učnem načrtu.  

3. Test dosežkov (ang. achievement test) se izvaja ob koncu določenega tečaja oz. 

programa (v Sloveniji je primer takšnega testa NPZ ob koncu osnovne šole in matura 

ob koncu srednje šole).  

4. Test znanja (ang. proficiency test) ni vezan na določen učni program, temveč se 

izvaja kot splošni način preverjanja znanja, ali učenec dosega določeno stopnjo znanja 

tujega jezika. Primer takšnega testa je standardizirani izpit iz znanja angleščine za 
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pridobitev certifikata University of Cambrige, testi DaF ali testi ZPM (nem. Zentrale 

Mittelstufenprüfung) 1 iz znanja nemščine.  

5. Diagnostični test (ang. diagnostic test) se izvaja praviloma na začetku lekcije ali 

programa. Namenjen je ugotavljanju učenčevih potreb, saj lahko na podlagi teh 

rezultatov učitelj najbolj učinkovito priredi pouk učencem (Aldersson idr. 1995, v Lah 

in Pižorn, 2011). 

 

Različni avtorji (Shohamy 2001, Jalongo 2000, v Pižorn, 2010) so mnenja, da so taki 

testi precej kontroverzni. Pravijo, da se z njimi krči kurikulum, da se zmanjšuje 

učiteljeva kreativnost in da se pridobivajo neustrezni podatki, ki ne prikazujejo 

dejanskega stanja tujejejezikovnega znanja otrok.  

Po drugi strani pa lahko rezultate standardiziranih testov, ki sledijo vnaprej določenim 

in usklajenim postopkom (oblikovanje, testni konstrukt, naloge, pilotiranje, izvajanje in 

vrednotenje), med seboj primerjamo. So anonimni, prihranijo nam čas in denar, v 

kolikor pa upoštevajo kognitivni ter čustveni razvoj učencev, lahko uspešno prikažejo 

tujejezikovni napredek posameznega učenca pri različnih jezikovnih spretnostih. 

Tak standardizirani test (CYLE – The Cambridge Young Learners English) je Karmen 

Pižorn uporabila za raziskavo o jezikovnem napredku tretješolcev, ki so bili vključeni v 

projekt Sporazumevanje v tujih jezikih v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju v 

letih, ko je projekt potekal (v letih 2008-2010). Razlog, da je za merjenje jezikovnega 

napredka učencev uporabila prav standardizirani test je v tem, da so se učenci tujega 

jezika učili v zelo različnih okoliščinah, z različnimi jezikovnimi pristopi in metodami, z 

uporabo različnih gradiv ter z učitelji, ki so bili usposobljeni za poučevanje tujega jezika 

na razredni stopnji ter z učitelji, ki takega izobraževanja niso bili deležni. Zaradi vseh 

teh razlik v tem primeru alternativne metode za ugotavljanje znanja in jezikovnih 

sposobnosti niso prišle v poštev (Pižorn, 2009).  

4.1.2 Neformalni načini preverjanja znanja 

Tako kot mnogi tuji avtorji tudi Karmen Pižorn pravi, da mora »... testiranje mlajših 

učencev potekati v njim ustreznih okoliščinah in situacijah, ki so jim kognitivno, 

čustveno in jezikovno blizu, predvsem pa morajo testni instrumenti meriti jezikovno 

rabo v čim bolj avtentičnih nalogah, ki so oblikovane v sobesedilu in učencem dajejo 

možnost, da pokažejo svoje dejansko tujejezikovno znanje.« (Pižorn, 2010)   
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Strokovnjaki (Pierce in O'Malley, 1992, Shaaban, 2001, v Pižorn 2010), ki kritizirajo 

standardizirane teste, pravijo, da so za mlajše učence bolj primerne alternativne oblike 

preverjanja znanja, ki omogočajo ugotavljanje, kaj učenec ve in zna v neprisiljenih 

okoliščinah in brez dodatnega stresa. Te oblike bolj relevantno prikažejo učenčev 

napredek in posredno pripomorejo k izboljševanju procesa pouka. Shaaban (2005) 

svojim argumentom, s katerimi kritizira tradicionalne načine ocenjevanja znanja, 

dodaja še, da ti testi niti ne zmorejo meriti znanja, ki ga učenci pridobivajo skozi igro, 

različne aktivnosti in naloge, torej ne upoštevajo načel ocenjevanja.  

Linda M. Espinosa (2010) opozarja, da je pri ocenjevanju mlajših učencev potrebno 

paziti, da navodila, ki jih dajemo, učenci razumejo tudi v maternem jeziku. Lahko se 

zgodi, da navodila v tujem jeziku, npr. »Put the pencil on the table,« (položi svinčnik 

na mizo), učenec ne bi izpolnil, ker ima tudi v maternem jeziku težave z razumevanjem 

predlogov (»na« mizo).    

4.1.2.1 Opazovanje 

Več avtorjev postavlja metodo opazovanja med pomembnejše pri ocenjevanju mlajših 

učencev. Tako jo Annamaria Pinter (2006) opisuje kot metodo, ki je primerna prav 

zaradi tega, ker učenci niti ne opazijo, da jih učitelj ocenjuje. Učenci ponavljajo neko 

dejavnost večkrat, tolikokrat, da so z njo popolnoma seznanjeni in da jo dobro poznajo. 

Učitelj nato opazuje posamezno skupino otrok, par ali pa posameznika. Za 

ocenjevanje zmožnosti govora v tujem jeziku je bolj primerno delo v parih, individualno 

pa lahko učitelj oceni govor nekega učenca, ko so drugi zaposleni z izdelovanjem 

nečesa ali z risanjem. Metoda opazovanja je primerna tudi v primerih, ko učitelj opazuje 

tudi druge sposobnosti, ne le govor: vključevanje učencev v dejavnost, zanimanje, 

motivacijo ...   

O metodi opazovanja razmišlja Lynn Cameron (2001): zdi se ji pomembno, da učitelj 

ve, kaj bo opazoval. Opazovanje ni le »gledanje«, kaj učenci delajo ali kaj govorijo. Pri 

takem načinu ocenjevanja se učitelj mora osredotočiti na točno določen trenutek v 

dogajanju in pri tem uporabiti izkušnje in znanje pri interpretiranju videnega.  

Marcy Guddemi in Betsy J. Case (2004) podata primer metode opazovanja s 

kontrolnim seznamom: z opazovanjem učenca (obnašanja in spretnosti) učitelj dobi 

dober vpogled v učenčeve sposobnosti. Učenec se lahko pri ocenjevanju govora s 

pripovedovanjem o neki lastni izkušnji bolje izkaže kot v primeru, ko mora govoriti o 

njemu nepoznani situaciji, ki smo mu jo pripravili mi.     
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Tudi Mateja Dagarin Fojkar (2004) metodo opazovanja opredeli kot eno izmed 

najprimernejših oblik ocenjevanja najmlajših. Predlaga jo kot metodo, s katero lahko 

ob koncu šolskega leta dobimo celovito podobo učenčevega napredka na področju 

govornih možnosti, če vsakega učenca ali skupino učencev opazujemo na določene 

časovne intervale. Ta oblika je lahko osnovno vodilo pri ocenjevanju učenca ali pa 

dopolnilno ostalim oblikam ocenjevanja.  

Učitelj za namen ocenjevanja z opazovanjem pripravi preglednico, na kateri obkljuka 

nek predviden cilj takrat, ko ga učenec doseže. Poleg kljukice ob doseženem cilju je 

dobro zapisati še druga opažanja o tem, v kakšni meri je bil cilj dosežen, kar nam 

kasneje pomaga pri oblikovanju ocene.  

Za opazovanje si lahko pripravimo lestvico glede na to, kako dobro učenec dosega 

nek cilj. Ko opazimo učenčev napredek po lestvici, obkljukamo naslednjo stopnjo na 

lestvici.  

Z zapisom kratkih anekdot (Case in Guddemi, 2004) učitelj hrani zapise o primerih v 

učilnici, ko učenec izkaže neko znanje brez učiteljeve spodbude, npr. ko učenec poje 

neko pesmico med tem, ko se igra.      

Pomembno je, da učitelj o ocenjevanju obvesti učence in da poznajo kriterije, glede na 

katere bodo ocenjeni.  

4.1.2.2 Samoocenjevanje 

Ta metoda ocenjevanja je značilna za pouk, ki je usmerjen v učenca samega. Poteka 

tako, da učenec z učiteljevo pomočjo sam presodi, kako se je izkazal v določeni 

dejavnosti. Za relevantno oceno mora učenec dejavnost poznati, prav tako mora 

poznati pravila in kriterije, ki zanjo veljajo.  

Mateja Dagarin Fojkar (2004) navaja, da  je prednost te metode v tem, da se pojavlja 

že med procesom učenja in ne šele na koncu. Tako lahko povratna informacija, ki jo 

učenci dobijo ob samoocenjevanju vpliva na izboljšanje učenja. Ker učenec sam 

razmišlja o svojih pomanjkljivostih in učinkovitosti svojih učnih strategij, je možnost za 

izboljšanje toliko večja.   

Jean Brewster idr. (2012) pravijo, da je samoocenjevanje pomembno pri učenju 

učenja: bolj, ko bodo učenci čutili, da so sami odgovorni za svoje delo, bolj bodo 

razumeli, kaj se od njih pričakuje in se bodo za svoj uspeh tudi bolj potrudili. Lynn 

Cameron (2001) pravi, da glede na teorijo Vygotskega pri procesu učenja 

samoocenjevanja učenec prehaja od usmerjenosti v druge k usmerjenosti sam vase, 
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postaja avtonomen. Učenec, usmerjen sam vase, bo kasneje v procesu učenja jezika 

sam iskal nove možnosti za usvajanje znanja, med tem ko bo v druge usmerjen učenec 

za svoje napredovanje potreboval učiteljevo pomoč.  

John Brian Heaton (1990) v sicer že nekoliko starejši literaturi govori o tem, kako 

učinkovito je lahko samoocenjevanje v procesu učiteljevega stalnega ocenjevanja: 

tako ocenjevanje poteka tedensko, po temah, pridobljenem napredku v določeni 

zmožnosti, po napredkih v več jezikovnih zmožnostih ali pa kako drugače. Na začetku 

tedna vsak učenec dobi različne opise nekega dosežka. Ob koncu tedna sam določi 

tistega, ki opisuje njegovo stopnjo znanja in se o rezultatih pogovori z učiteljem. Učitelj 

lahko učenčeve rezultate primerja z ocenami, s katerimi je on ocenil posameznega 

učenca.  

Dobro je, da učenci v dnevnike vpisujejo, kako je potekalo učenje. Mihaela Brumen 

(2003) predlaga nekaj dejavnosti z dnevnikom, ki naj bi ga učenci urejali doma: vanj 

lahko vpisujejo, kaj že razumejo, kaj znajo povedati, kaj berejo, kaj pišejo pri pouku, 

katere zanimive besede in povedi so se naučili pri pouku ali pa njihove najljubše 

besede in strukture.  

Učenci v prvem in drugem razredu še ne berejo in ne pišejo v angleščini. Lahko pa 

narišejo sličice za nove besede, razredne dejavnosti, igre, ki so jih spoznali pri pouku 

ipd.  

Glede na opis dnevnika, kot ga poda Mihaela Brumen, bi lahko rekli, da neke vrste 

dnevnik učenci pri pouku angleščine že vodijo. Nekateri učitelji, ki poučujejo mlajše, 

pri pouku uporabljajo zvezek (po navadi je to velik brezčrten zvezek), kamor ob koncu 

posamezne ure ali sklopa učenci narišejo tisto, kar jih bo spomnilo na določene 

besede, dejavnosti ali fraze, ki so jih spoznali pri pouku. Na ta način so z delom v šoli 

in z učenčevim napredkom seznanjeni tudi starši, učitelj pa lahko v zvezek zapiše še 

svoje mnenje o učenčevem delu v šoli.   

 

Raziskavi o samoocenjevanju pri mlajših učencih   

Pri samoocenjevanju sta vprašljivi veljavnost in zanesljivost ocenjevanja. Yuko Goto 

Butler in Jiyoon Lee (2006, v Butler in Lee, 2009) pravita, da se vprašljivost glede 

objektivnosti takega načina ocenjevanja pojavi prav pri mlajših učencih – zaradi njihove 

naivnosti in pretiranega optimizma, ki sta posledica njihove razvojne stopnje. Moje 

mnenje je, da so učenci na tej stopnji tudi zelo iskreni in če temu dodamo še mnenje 

Ruth Dann (2002, v Butler in Lee, 2009), potem je vredno tak način preizkusiti. Ruth 
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Dann namreč pravi, da je samoocenjevanje potrebno osmisliti: vpeto mora biti v pouk, 

učenci morajo kriterije natančno poznati in imeti možnost reflektirati svoje delo, svojo 

oceno morajo znati podpreti, učitelji morajo vedeti zakaj (če) prihaja do morebitnih 

razhajanj med učenčevo samooceno in njihovim predlogom ocene, take vrzeli morajo 

znati s pogovorom z učencem zabrisati, ne nazadnje pa mora biti samoocenjevanje 

povezano z delom, ki bo sledilo. 

Lynne Cameron (2001) prav tako razmišlja o smiselnosti samoocenjevanja pri mlajših 

učencih (5 let). Iz izkušenj, ki jih je s poskušanjem uvajanja samoocenjevanja v zgodnje 

poučevanje jezika dobila, je zaključila, da so učenci že pri tej starosti, ob pomoči 

učitelja, sposobni na nek način ocenjevati svoje dosežke. V začetku sta zelo dobrodošli 

frazi »všeč mi je« (ang. I like) in »ni mi všeč« (ang. I don't like), s katerima učenci 

opišejo, kako so se počutili med različnimi dejavnostmi ali pa z njima izrazijo svoje 

vtise po branju neke zgodbe. Kasneje je avtorica v ocenjevanje uvedla frazo »naučil/a 

sem se« (ang. I learnt ...), ki so jo učenci uporabili pri priklicu in refleksiji novega znanja.  

Med delom z učenci, starimi 7 in 8 let, je opazila, da že razumejo kriterije za dobro 

izpeljano dejavnost: med neko dejavnostjo jih je posnela in jim kasneje posnetek 

predvajala. Nato so z njeno pomočjo ugotavljali, kako dobri so v interakciji:  

 Med tem, ko je nekdo govoril, so govorili tudi drugi, kar ni bilo prav.  

 Nekateri so govorili predolgo ali pa o nečem nepomembnem.  

Na podlagi ugotovitev so učenci sami izdelali razredna pravila, v naslednjih urah pa so 

že ocenjevali, kako so jih upoštevali.  

Raziskava avtorice je dokaz, da lahko učenci poleg razumevanja in upoštevanja pravil 

ta tudi sami formirajo. Samoocenjevanje lahko uvedemo v vse štiri jezikovne 

zmožnosti: poslušanje, govor, branje in pisanje (določanje kriterijev pri pisnih izdelkih).     

4.1.2.3 Vrstniško ocenjevanje 

Karmen Goršak in Karmen Pižorn (2010) vrstniško ocenjevanje predstavita kot eno 

izmed alternativnih načinov ocenjevanja, pri katerem v vlogi ocenjevalca nastopajo 

učenci. Najbolj pogosto uporabljeno definicijo podaja Topping (Topping, 1998, v 

Goršak in Pižorn, 2010), ki pravi, da je vrstniško ocenjevanje dogovor, pri katerem 

posamezniki ocenjujejo obseg, stopnjo, vrednost, kakovost oziroma uspešnost učnega 

izdelka ali dosežka oziroma izvedbe svojih sovrstnikov.  

Med glavne cilje vrstniškega ocenjevanja štejemo razvijanje učenčeve odgovornosti 

do lastnega učenja, izboljšanje kakovosti učenja ter razvijanje učenčeve avtonomije. 
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Učenec ni samo pasivni opazovalec učiteljevega ocenjevanja dosežkov učencev, 

ampak postane aktiven udeleženec v procesu učenja in ocenjevanja (Goršak in Pižorn, 

2010).  

Da bi lahko učence aktivno vključili v proces vrstniškega ocenjevanja, jih moramo s 

tem načinom ocenjevanja seznaniti in jih poučiti in naučiti, kako lahko ocenijo dosežke 

vrstnikov. Razumeti in poznati morajo standarde in kriterije za ocenjevanje določene 

aktivnosti/opravila/procese itd. oziroma vedeti kaj, kako in zakaj ocenjujejo določen 

dosežek, izdelek ali izvedbo vrstnikov.   

Ena izmed pomanjkljivost vrstniškega ocenjevanja je podajanje povratne informacije 

šibkejšim učencem. Ti se lahko v primeru neznanja ustrašijo izpostavljanja, 

zasmehovanja ali zavrnitve sošolcev. Zato je toliko bolj pomembno, da učitelj ustvari 

prijetno, spodbudno, varno in zaupanja vredno učno okolje.     

Lahko se pojavi tudi vprašanje subjektivnosti ocene glede na pristranskost v primeru 

(ne)priljubljenosti sošolcev.   

4.1.2.4 Portfolio (listovnik) 

Portfolio je inštrument za spremljanje učenčevega napredka, ki ga podpira pri 

izgrajevanju in poglabljanju znanja, veščin, zmožnosti in potencialov. To je zbirka 

učenčevih izdelkov, zbranih v določenem obdobju: risbe, zapisi, primeri izdelkov, tudi 

posneti dvogovori, deklamacije, pesmice ipd. Učitelj skupaj z učenci določi kriterije, 

glede na katere učenec sam določi, kateri svoj izdelek bo dodal v zbirko. S tem se 

učenec uči vrednotiti svoje delo, do izdelka biti kritičen, zavedati se začne učenja, uči 

se refleksije. V zbirki lahko zbiramo tudi učenčeve zapise o tem, kaj bi še rad znal in 

zakaj.  

Portfolio ponuja zelo natančne dokaze o učenčevem znanju, zajema zbiranje 

raznovrstnih dokazil o napredovanju (npr. avtentične naloge, s katerimi učenec 

dokazuje obvladovanje miselnih veščin, pisni sestavki, video posnetki, avdio posnetki, 

fotografije izdelkov, ipd.), dokazila o napredku, (samo)vrednotenje izdelka in zapise 

povratnih informacij. Tudi učenec sam ima nad svojim znanjem in učnim procesom 

nadzor, s čimer postaja vse bolj samostojen.   

Portfolio je izhodišče za pogovor med učencem in učiteljem o njegovem napredku. 

Učitelj učenčev portfolio lahko pokaže njegovim staršem, še bolje pa je, če v razgovoru 

sodeluje tudi učenec, ki sam razkaže svoj portfolio, učitelj pa le doda komentar. Ta 
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lahko portfolio ob koncu nekega obdobja oceni, pri čemer presoja učenčev napredek 

(Sentočnik, 2011).  

Tak način ocenjevanja zagotovo zahteva več učiteljevega časa: določanje kriterijev, 

urejanje zbirke, povratne informacije o izdelkih ipd. Učenec lahko po dogovoru z 

učiteljem pokaže zbirko izdelkov tudi staršem. Ti otroku s tem, da pokažejo zanimanje 

za njegove izdelke, pokažejo, da  cenijo njegov trud pri učenju tujega jezika, otrok pa 

je motiviran za nadaljnje delo.  

4.1.2.5 Projektno delo  

Projektno delo je primeren način ocenjevanja v učnih skupinah, kjer tudi sicer pouk 

poteka v skupinah. Prednost takega načina ocenjevanja je v tem, da združuje vse štiri 

učenčeve jezikovne zmožnosti z dejavnostjo v skupini. Delo v skupini pomeni tudi 

motivacijo za šibkejše učence, saj imajo možnost, da se učijo od sovrstnikov, 

sposobnejši učenci pa lahko izkažejo svoje znanje in sposobnosti. Dobro je, da je 

skupina sestavljena premišljeno in da ima vsak član skupine svoje naloge, ki jih mora 

opraviti. Tudi tu učitelj lahko opazuje učenčeve nejezikovne sposobnosti 

(dramatizacija, risba ...). 

Težko je oceniti delo posameznega člana skupine (individualno delo, vloga v skupini), 

zato je bolje, da v tem primeru učitelj pohvali ter vse člane in da za vsakega pripravi 

povratno informacijo o njegovem delu, sam pa ocenjevanje interpretira kot formativno. 

4.1.2.6 Ocenjevanje z več metodami  

Na Norveškem je Ministrstvo za izobraževanje v letu 2000 (Pinter, 2006) izdalo 

poročilo o raznolikem pristopu k ocenjevanju učencev. Ocenjevali so šestošolce (11-

12 let), njihova močna in šibka področja jezika. Uporabili so več metod ocenjevanja, 

saj so bili mnenja, da le ocenjevanje na različne načine poda celostno oceno 

učenčevega znanja.  

Izkazalo se je, da so učenci imeli le nekaj izkušenj s pisanjem, cilji v učnih načrtih so 

bili zastavljeni na široko, kar pomeni, da so jih na posameznih šolah učitelji interpretirali 

po svoje. Nenazadnje so učitelji in učenci z alternativnimi oblikami ocenjevanja imeli 

malo izkušenj, zato so morali pripraviti ocenjevanje, ki bo dalo rezultate. Odločili so se 

za niz štirih risanih serij, v katerih iščejo izgubljenega cirkuškega slona. Izkazalo se je, 

da so si učenci zelo prizadevali za razrešitev uganke in za to so bili pripravljeni 

uporabiti vse njihove sposobnosti.  
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Nekaj dela so učenci opravljali po skupinah, nato so na preprostem 

samoocenjevalnem listu ocenili svoj prispevek k rešitvi. Naloga je bila sestavljena iz 

različnih nalog (opis slike, povezovanje povedi, poslušanje), na koncu pa so učitelji  

delo učencev ocenili skupaj z njimi, vsi pa so poudarili pomembnost različnih pristopov 

k ocenjevanju.   

4.1.2.7 Avtentične naloge 

Sonja Sentočnik (2011) avtentične naloge predstavi kot realistične problemske izzive, 

takšne, s kakršnimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. Naloga, ki jo mora učenec 

opraviti, je kompleksna. Učenec je primoran uporabiti celovito in povezano znanje. 

Take naloge zahtevajo, da učenci izkusijo proces učenja oz. da se učijo z izkušnjo in 

refleksijo. O svojem delu razmišljajo kritično, spoznavajo sebe kot učenca, odkrivajo 

svoja močna in šibka področja in znajo kritično ovrednotiti svoje izdelke ter na podlagi 

tega sami popravljajo svoje delo in rezultate.  

V terminološkem slovarju vzgoje in izobraževanja najdemo definicijo teh nalog: to so  

naloge, ki predstavljajo izziv iz realnega sveta; nek problem, naloga je predstavljena 

na način, ki se pojavlja tudi v resničnih življenjskih situacijah ali pa te situacije simulira; 

naloge zahtevajo uporabno znanje, izpeljava (rešitev) je za učenca hkrati že povratna 

informacija. Od učencev zahtevajo vse faze spoznavnega procesa – od načrtovanja in 

organizacije do evalvacije. Pri reševanju učenci uporabljajo znanje, spretnosti in 

sposobnosti tako, kot bi jih uporabljali pri delovanju v resničnih življenjskih situacijah 

(avtentične naloge, b.d.). 

Učencem morajo biti pri takem načinu ocenjevanja vnaprej predstavljeni popolnoma 

jasni kriteriji, po katerih se bo presojala kakovost procesa učenja in njegovih rezultatov. 

Možni primeri takih nalog pri mlajših učencih tujega jezika:  

 Kako pripraviti sadno solato? (učenec podaja navodila za pripravo jedi) 

 Obisk v trgovini, pri zdravniku (dialogi) 

 Pripovedovanje na novo izmišljene pravljice ... 

4.1.2.8 Delo po postajah 

Med učiteljicami je priljubljeno tudi ocenjevanje na t. i. postajah. En primer takega 

ocenjevanja predstavijo Leonida Novak in sodelavki v reviji Razredni pouk (2016). Kot 

drugi avtorji tudi one med postopkom ocenjevanja priporočajo izvajanje enakih oblik in 

načinov dela kot v fazi učenja in poučevanja.  
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V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju predlagajo t. i. kotičke ali centre aktivnosti. 

Tako lahko učitelj ocenjuje znanje npr. štirih učencev, drugi pa so zaposleni z drugimi 

dejavnostmi, ali še bolje, z dejavnostmi, ki so vezane na ocenjevanje (igrajo se s 

sličicami pojmov, ki jih bodo uporabljali na ocenjevalni postaji). Avtorice predlagajo, da 

naj si dejavnosti po kotičkih sledijo od poslušanja do govorjenja, lahko pa se vmes 

prepletajo. Pomembno je, da ima vsak učenec priložnost pokazati razumevanje in se 

besedno odzivati oz. se sporazumevati in sporočati. Pri učencih, ki ustrezno 

poimenujejo (govorijo), ni potrebno preverjati razumevanja.  

 

Primerna dejavnost, ki jo lahko izvajamo na opazovalni postaji je igra vlog, s katero 

lahko ocenjujemo vsakršne jezikovne funkcije, strukture ali besedišče. Mateja Dagarin 

Fojkar (2004) poudarja, da naj učenec igra vlogo, v kateri se lahko znajde (npr. vlogo 

otroka, ne odraslega). Pogovor lahko poteka v dvojicah (učenec – učenec) ali 

posamezno (učenec z učiteljem), ki ponavadi prevzame vlogo starša ali učitelja (tj. 

odraslega človeka). Situacije naj bodo čim bolj življenjske, jezikovne funkcije ter 

besedišče in strukture pa prilagojene njihovi ravni znanja. 



36 
 

 

 

Slika 1: Ocenjevanje po postajah (Kogoj B., Mršnik S. in Novak L., 2016, str. 19) 

4.2 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE V UČNIH NAČRTIH ZA 

POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA V PRVEM TRILETJU 

Zapisala sem že, da je za ocenjevanje v prvem ocenjevalnem obdobju pomembno, da 

na učence ne vpliva negativno, kar je značilno za številčno ocenjevanje. Poučevanje 

tujega jezika v obdobju, ko se znanje učencev zapisuje z opisno oceno, je v našem 

šolskem sistemu dokaj novo. V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli (2013) lahko preberemo o tem, kako in koliko 

ocenjevati, kaj ocenjevati pa nam povesta Učni načrt za poučevanje tujega jezika v 

prvem (2013) in Učni načrt za poučevanje tujega jezika v drugem ter tretjem razredu 

osnovne šole (2013). 
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Poleg upoštevanja zakonskih predpisov je prav, da učenčeva ocena znanja tudi njemu 

samemu pove, kaj že zna, kaj se mora še naučiti in kako v znanju tujega jezika 

napreduje.   

Pri preverjanju in ocenjevanju znanja je potrebno upoštevati zakonske osnove, ki nam 

jih narekuje Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v osnovni 

šoli ter oba učna načrta (Program osnovna šola, tuji jezik v 1. razredu, neobvezni izbirni 

predmet, 2013 in Program osnovna šola, tuji jezik v 2. in 3. razredu, učni načrt, 2013).  

Poleg tega preverjanje in ocenjevanje znanja učitelj v svojem delu predvideva že v 

začetku šolskega leta, v t. i. letni delovni pripravi, ki jo pripravi za poučevanje v 

posameznem razredu. 

V omenjenih načrtih za pouk tujega jezika v prvi triadi osnovne šole so zapisana 

priporočila in načela preverjanja in ocenjevanja znanja v 1., 2. in 3. razredu osnovne 

šole. Ker se moje delo dotika opisnega ocenjevanja, ki je prisotno le v prvem in drugem 

razredu, bom pretežno govorila o ocenjevanju v teh dveh razredih. Ocenjevanje četrte 

jezikovne zmožnosti (pisanje) bom zato izpustila. Seveda pa je prav da učitelj, čeprav 

učence kasneje ocenjuje številčno, vodi tudi evidenco z vpisi preverjanj, opisi dosežkov 

in zapisi učenčevega napredovanja v obliki opisne ocene.       

4.2.1 Preverjanje znanja pri tujem jeziku 

Preverjanje znanja izvajamo z upoštevanjem načel formativnega spremljanja: 

 Spremljamo doseganje tako jezikovnih kot vsebinskih ciljev. 

 Upoštevamo, da učenec na področju sprejemniških tujejezikovnih zmožnosti 

napreduje hitreje kot na področju tvorbnih. Učitelj mora zato konkretizirati ravni 

znanja za posamezen standard z izdelanimi opisnimi merili, učenec pa na 

podlagi teh meril dobi poglobljeno povratno informacijo o svojem znanju za 

vsako od jezikovnih zmožnosti.  

 Upoštevati moramo učenčevo »tiho dobo«, govor preverjamo takrat, ko je 

učenec pripravljen na to.  

 V zgodnjem obdobju učenja jezika spremljamo napredek učencev, pri tem pa 

upoštevamo tudi t. i. porajajoča znanja in spretnosti. Vsi učenci ne napredujejo 

enako hitro, bistveno je, da učenci v tem obdobju celostno začutijo jezik, 

njegovo melodijo in ritem ter ga vzljubijo. 
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Pri preverjanju znanja tujega jezika v prvi triadi osnovne šole upoštevamo naslednja 

načela:  

 učenčevo znanje preverjamo na podlagi raznovrstnih nalog in tem; 

 učenčevo znanje skladno z učnimi cilji preverimo v vseh jezikovnih 

zmožnostih; 

 upoštevamo več učenčevih izdelkov v daljšem časovnem obdobju; 

 učenec svoj napredek presoja s samorefleksijo in samovrednotenjem ves čas 

pedagoškega procesa in dejavno sodeluje pri postavljanju in uresničevanju 

ciljev ter določanju in uporabi meril za vrednotenje znanja (Učni načrt za tuji 

jezik v 2. in 3. razredu, 2013). 

4.2.2  Ocenjevanje znanja pri tujem jeziku 

Ocenjevanje znanja v prvem in drugem razredu poteka v skladu z veljavno in prej 

omenjeno zakonodajo. Z opisnimi ocenami izrazimo, kako učenec napreduje glede na 

opredeljene cilje oziroma standarde znanja v učnem načrtu. 

Načini ocenjevanja so ustni ter pisni odgovori in drugi načini v skladu s pravilnikom.  

Pomembno je, da učitelj pozna cilje, ki jih s poučevanjem zasleduje in za katere želi, 

da bi jih učenci dosegli. Zapisala sem že, da je pouk tujega jezika pri mlajših učencih 

poseben v smislu upoštevanja njihovih razvojnih značilnosti. Poučevanje je raznoliko, 

celostno, prav tako mora biti tudi ocenjevanje znanja, saj bo le na ta način učitelj 

prepoznal realno učenčevo znanje.  

4.2.3 Koraki pri opisnem ocenjevanju 

Pripravo učitelja na ocenjevanje in izpeljavo samega ocenjevanja ter oblikovanje 

opisne ocene zelo razumljivo opišejo Sandra Mršnik, Leonida Novak in Berta Kogoj 

(2016): pravijo, da vsako ocenjevanje obsega tri faze: ugotavljanje usvojenega znanja, 

spretnosti in veščin (kar mora biti veljavno in objektivno), vrednotenje znanja (glede na 

postavljene kriterije) in interpretacija ocen (glede na uporabljene standarde in iz njih 

opredeljene kriterije in standarde znanja). 

Učitelj pri ocenjevanju tujega jezika v prvem izobraževalnem obdobju izvede naslednje 

korake ocenjevanja:  

 načrtuje in opredeli, kaj bo ocenjeval in kako »globoko« (razjasnitev področij 

ocenjevanja, ciljev, standardov, kriterijev), 
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 izbere oz. pripravi naloge in dejavnosti za ocenjevanje, 

 strukturira naloge oz. dejavnosti (razmisli o načinu in organizaciji ocenjevanja) 

ter  

 interpretira ugotovitve o otrokovih dosežkih pri posameznih nalogah oz. 

dejavnostih v opisu dosežkov, ki jih združi v opisno oceno.  

 

 

 

 

  



40 
 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Avtorji, ki se ukvarjajo s poučevanjem tujega jezika pri mlajših učencih, so mnenja, da 

bi se moralo tudi ocenjevanje znanja prilagoditi pouku, ki je drugačen: Annamaria 

Pinter (2006) pravi, da bi moralo biti, tako kot pouk tujega jezika, tudi ocenjevanje 

prilagojeno mlajšim učencem. Ti v tujem jeziku pojejo in deklamirajo pesmice, se 

vključujejo v dramatizacijo zgodb ali dialogov, se igrajo različne igre ali pa sodelujejo 

v pantomimi. Znanje, ki ga pri tem izkazujejo, je težko oceniti s tradicionalnimi 

metodami ocenjevanja, kot je npr. test tipa »papir in svinčnik«. Tak način ocenjevanja 

je problematičen tudi zaradi tega, ker ocenjuje le sposobnost pisanja in branja, ne pa 

sposobnosti poslušanja in govora. Avtorica zato predlaga druge načine ocenjevanja 

znanja.  

Tudi Jane Jones in Simon Coffey (2006) pravita, da mora biti ocenjevanje sestavni del 

poučevanja in učnega procesa, kar pomeni, da ocenjevanje v obliki različnih testov, ki 

pri mlajših učencih predstavljajo strah in stres, ni primerno.  

Anamarija Lah in Karmen Pižorn (2010) pravita, da se v strokovni in populistični 

literaturi pojavljajo mnoga mnenja in pristopi k alternativnemu načinu poučevanja 

predvsem pri mlajših otrocih, ker je s tem zmanjšana stopnja stresa pri pouku. 

»Testiranje mlajših učencev mora potekati v njim ustreznih okoliščinah in situacijah, ki 

so jim kognitivno, čustveno in jezikovno blizu, predvsem pa morajo testni instrumenti 

meriti jezikovno rabo v čimbolj avtentičnih nalogah, ki so oblikovane v sobesedilu in 

učencem dajejo možnost, da pokažejo svoje dejansko tujejezikovno stanje.« (Pižorn, 

2010, str. 72)  

V slovenskem šolskem sistemu je zapisov o ocenjevanju tujega jezika pri mlajših 

učencih malo ali pa nič. Učitelji pripovedujejo o težavah, s katerimi se srečujejo na tem 

področju, primerov dobre prakse še ni veliko. Oddelki so številčni (do 28 učencev), 

časa za ocenjevanje pa je malo. Iz znanja, ki ga učenec izkaže, učitelji težko oblikujejo 

opisno oceno, predvsem tisti, ki se do sedaj z opisnim ocenjevanjem niso srečevali.  

Raziskovali smo možnosti, ki nam jih ponujajo alternativni načini ocenjevanja. Na 

podlagi ciljev, ki jih predpisuje Učni načrt ter s pomočjo teoretičnega znanja o  

alternativnih načinih, smo ocenjevanje znanja načrtovali ter ga izvedli. Rezultate smo 

sproti evalvirali.  
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5.1 CILJ RAZISKAVE 

Cilj raziskave magistrskega dela je oblikovati in v prakso vpeljati nov način ocenjevanja 

znanja angleščine v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, ki upošteva vsa načela 

ocenjevanja in vse predpise, ki veljajo za ocenjevanje v slovenskem šolskem sistemu.  

Z upoštevanjem vsega naštetega je cilj raziskave preveriti in evalvirati v teoretičnem 

delu naloge predstavljene alternativne načine ocenjevanja z namenom vključiti 

ocenjevanje znanja v pouk.  

5.2 RAZISKOVALNI PRISTOP IN RAZISKOVALNA METODA 

V raziskavi je bilo kot raziskovalni pristop uporabljeno evalvacijsko raziskovanje. 

Evalvacija je opredeljena kot sistematično zbiranje podatkov o nekem pojavu, da bi o 

njem dala vrednostno sodbo in/ali ga na podlagi tega tudi izboljšala (Marentič Požarnik, 

1999, v Podgornik in Vogrinc, 2012). Torej je evalvacija proces določanja, v kolikšni 

meri so postavljeni cilji uresničeni. Čeprav evalvacijo razumemo kot končno dejanje 

neke raziskave, pa z njo šele pridobimo podatke o učinkovitosti vpeljane novosti, na 

podlagi katerih potem lahko načrtujemo nadaljnje delovanje. Dejavnike, ki imajo na 

doseganje postavljenih vzgojno-izobraževalnih ciljev pozitivne učinke, bomo obržali 

tudi v prihodnje (Podgornik in Vogrinc, 2012).  

 

V tej evalvacijski raziskavi je bila uporabljena kavzalna neeksperimentalna 

raziskovalna metoda, med seboj se prepletata obe raziskovalni paradigmi: 

kvantitativna in kvalitativna. 

5.3 VZOREC 

V raziskavo je bilo vključenih 28 učencev (12 deklic in 16 dečkov) 2. razreda ene izmed 

gorenjskih osnovnih šol. Pred izvedbo raziskave so bili starši teh otrok seznanjeni s 

sodelovanjem otrok v raziskavi: z namenom obdelave zbranih podatkov v raziskavi, z 

namenom njihove uporabe in s časom shranjevanja podatkov. Pojasnjeno jim je bilo, 

da v magistrskem delu ne bo razvidna identiteta otrok.  
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5.4 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV  

Raziskava je potekala v aprilu in maju 2017. Ocenjevanje znanja angleščine na 

področjih poslušanja in slušnega razumevanja ter govora in govornega sporočanja in 

sporazumevanja pri učencih drugega razreda sem izpeljala s pomočjo t. i. alternativnih 

metod ocenjevanja, ki so opisani v teoretičnem delu naloge.  

Izbrala in pripravila sem naloge in dejavnosti za ocenjevanje. Upoštevala sem 

predstavljene korake pri opisnem ocenjevanju, interpretaciji dobljenih rezultatov pa je 

sledila evalvacija ocenjevanja.  
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

V teoretičnem delu sem že zapisala, da je bil v praktičnem delu raziskovanja en izmed 

ciljev prilagoditi način ocenjevanja učencem, torej smo uporabili dejavnosti, ki so se v 

preteklih urah izkazale za take, pri katerih so učenci z veseljem sodelovali. Način 

poučevanja se lahko od učitelja do učitelja razlikuje, zato je tu predstavljenih le nekaj 

možnih izpeljav merodajnega ocenjevanja.  

Ocenjevanje znanja je predstavljeno po področjih, ki jih ocenjujemo v 2. razredu: 

 poslušanje in slušno razumevanje in 

 govor in govorno sporočanje in sporazumevanje.  

Cilje, ki naj bi jih učenci dosegali, smo operacionalizirali in ustrezno taksonomsko 

opredelili.  

Poleg evalvacije načinov in ustreznosti ocenjevanja, ki smo jo izvedli po vsakem 

ocenjevanju, smo ugotovitve o otrokovih dosežkih pri posameznih nalogah oz. 

dejavnostih interpretirali v opisu dosežkov, kasneje pa opise dosežkov združili v opisno 

oceno.  

6.1 NAČRTOVANJE, IZPELJAVA IN EVALVACIJA OCENJEVANJA 

V učnem načrtu za tuji jezik v 2. in 3. razredu so zapisani standardi znanja, ki povedo, 

kaj naj bi učenci znali ob koncu tretjega razreda. Učitelj ima torej možnost, da ob koncu 

drugega razreda ne preverja vseh ciljev ampak le tiste, ki jih predvidi v svoji letni učni 

pripravi.  

Na ocenjevanje sem učence pripravila. Povabila sem jih k sodelovanju. Povedala sem 

jim, da bom dejavnosti, ki bodo potekale v mesecu maju, ocenila, s tem sem 

napovedala ocenjevanje. Dejavnosti sem razporedila in načrtovala tako, da je bil večji 

del ure namenjen  ocenjevanju:    
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zaporedna 

ura 
dejavnosti, namenjene ocenjevanju 

1.  
 razredni koncert (petje, izštevanke, izražanje počutja) 

 delo po postajah (igra vlog) 

2. 
 razredni koncert (petje, izštevanke, izražanje počutja) 

 delo po postajah (igra vlog) 

3. 
 razredni koncert (petje, izštevanke, izražanje počutja) 

 delo po postajah (igra vlog) 

4.  vrstniško ocenjevanje (pojmi – deli telesa) 

5. 
 razredni koncert (petje, izštevanke, izražanje počutja) 

 Kdo je pod odejo? (sporazumevanje po vzorcih) 

6.  Kdo je pod odejo? (sporazumevanje po vzorcih) 

7.   delo po postajah (igra vlog) 

8.  
 razredni koncert (petje, izštevanke, izražanje počutja) 

 ocenjevanje na podlagi likovnega izdelka (razumevanje) 

Preglednica 1: Razporeditev dejavnosti po urah, namenjenih ocenjevanju 

 

Pri vseh oblikah ocenjevanja sem za evalvacijo izpeljave uporabila isti kriterij: 

ustreznost postopka ocenjevanja glede na načela (veljavnost, ekonomičnost, 

zanesljivost, občutljivost, objektivnost). Menim, da z razmislekom o upoštevanju načel 

pri ocenjevanju učitelj o poteku in rezultatih postopka dobi pomembno povratno 

informacijo o tem, ali je postopek glede na predpise ustrezen ali pa ga je potrebno 

spremeniti in pri naslednjem ocenjevanju upoštevati spremembe.  

Za namen ocenjevanja sem izbrala naloge glede na razvojno stopnjo otrok in 

didaktična priporočila za to starost, kar sem prav tako opisala v evalvaciji 

posameznega pristopa. V pomoč mi je bil opis značilnosti pouka, prilagojenega 

razvojni stopnji učencev, ki sem ga opisala po avtorici L. Durrant na straneh 12 in 13 

tega magistrskega dela.  
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V nadaljevanju so podrobneje opisani postopki in potek ocenjevanja ter evalvacija 

dejavnosti, ki sem jih v ocenjevanje vključila.    

6.1.1 Ocenjevanje z opazovanjem 

Za ocenjevanje z opazovanjem sem pripravila več dejavnosti s katerimi sem 

zasledovala več ciljev.  

 

Način 
ocenjevanja 

Ocenjevanje z opazovanjem  

Vsebina  
 

PODROČJE CILJ STANDARD KRITERIJ 

Govorjenje 
in govorno 
sporočanje 

 
Učenci:  
 se usposabljajo za 

govorno 
sporazumevanje in 
sporočanje (govorijo, 
recitirajo ali pojejo 
primerna besedila v 
angleščini), 

 razvijajo in 
preizkušajo 
spretnosti 
izgovorjave, 
intonacije in ritma 
jezika, 

 se besedno odzivajo 
na slišano ali 
prebrano.  

 

 
 
Učenec poje in 
recitira pesmi.  
 
 
Učenec pove 
izštevanke.  
 
Učenec se 
sporazumeva po 
vzorcih. 
 
 
Učenec izraža 
počutje. 

 
 
 tekočnost in 

zaporedje besed 
v pesmicah 

 
 zaporedje besed 

v izštevankah 
 
 uporaba 

vprašanja po 
počutju in 
odgovora v frazi  

 
 ustreznost 

ubeseditve  
izraženega  
počutja  

Preglednica 2: Opredelitev področij, ciljev, standardov in kriterijev ocenjevanja z opazovanjem pri petju, 
izštevankah in izražanju počutja. 

 

Pripravila sem kontrolni list, kamor sem ob menjavanju dejavnosti vpisovala 

posamezna opažanja:  
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izštevanka 

počutje 

vprašanje, odgovor 
petje, recitacija 

1. Tim    

2. Nina    

3. Jure    

4. Eva    

Preglednica 3: Kontrolni list za vpisovanje opažanj 

  

Dejavnosti, s katerimi sem preverjala, kako gre učencem pri izgovorjavi izštevank, 

izražanju počutja, petju in recitaciji pesmic, so bile različne.  

Ob začetku ur sem vpeljala nekakšno rutino – razredni koncert ali pokaži, kaj znaš. 

Učence sem, kot vedno, povabila v krog ter jim že v prvi uri predstavila potek 

dejavnosti, ki bodo v bodoče del vsake ure. V krogu, kakor poteka večina pouka, sem 

določila nekoga, ki je z izštevanko določil sošolca, prvega nastopajočega. Na ta način 

sem lahko ocenila učenčevo izreko izštevanke in tudi, kako je izštetega vprašal po 

počutju ter kako mu je ta odgovoril.  

Prvi izšteti je nato izštel drugega, ga vprašal po počutju, počakal na odgovor ter se 

pripravil na nastop. Drugi izšteti je izštel drugega, ta tretjega.  

Nastopajoči so se med seboj dogovorili, kateri dve naučeni pesmici bodo zapeli ali 

recitirali, jaz pa sem po nastopu zabeležila, kako uspešni so bili.  

Dejavnost smo ponovili dvakrat, tako sem v eni uri ocenila 6 učencev, kar mi je še 

omogočalo, da sem pravilno zapisala opažanja. Za nastopanje smo določili pravilo, da 

v primeru, ko je izštet nekdo, ki je že nastopal, priložnost dobi naslednji (sosednji) 

učenec.   

6.1.1.1 Evalvacija ocenjevanja z opazovanjem  

Pri tej obliki ocenjevanja je po mojem mnenju pomembno, da učitelj učence opazuje 

že v urah pred ocenjevanjem. Na ta način lažje prepozna učenčev nivo znanja, kar mu 

olajša samo ocenjevanje. Petje in recitiranje pesmic sem tako lahko ocenila tudi med 

drugimi dejavnostmi, npr. ko je imel nekdo rojstni dan in smo mu zapeli dve pesmici 

po njegovem izboru. V tem primeru sem opazovala enega ali največ dva učenca in 

opažanja zabeležila v preglednico.  

Ugotovila sem, da si učenci bolje zapomnijo in kasneje uporabljajo besede in fraze, ki 

jih pogosto slišijo skupaj. Tako je bil par fraz »How are you?« in »I'm fine, thank you.« 
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najbolj pogost. Po tem, ko sem učence spomnila na pozdravno pesmico, ki jo pojemo 

in vključuje več možnih odgovor na vprašanje, so, po večini uspešnejši učenci, kasneje 

radi na vprašanje »How are you?« odgovorili s kompleksnejšim odgovorom, četudi 

njihovo počutje ni bilo tako, npr. »I'm tired.« Ob tem so uporabili tudi gesto, ki jo 

uporabljajo v pesmici.  

Z opazovanjem sem preverjala tudi, ali učenci znajo pozdraviti v angleščini in ali znajo 

voščiti ob rojstnem dnevu in v kolikšni meri je gesta spontana. Pozdravljanje so vadili 

tudi na šolskih hodnikih, ko smo se srečevali npr. na njihovi poti v šolsko telovadnico. 

Vedno me namreč pozdravijo s »Hello, teacher!«. 

Dejavnosti, ki sem jih izvedla, so ustrezale razvojni stopnji učencev: pri izbiri dejavnosti 

sem upoštevala kratkotrajno pozornost učencev: dejavnosti so bile kratke, prav tako 

so se pogosto menjavale, s čimer sem zagotovila ohranjanje učenčeve notranje 

motivacije. Z vzpostavitvijo rutine (določeno dejavnost smo izvajali večkrat) sem 

učencem zagotovila znano okolje, v katerem so se dobro počutili in s tem z veseljem 

sodelovali.  

Izštevanke so za učence privlačne, saj potekajo na konkretni ravni, učenci pri igri nikoli 

ne vedo, kdo bo izštet, kar jim predstavlja še poseben izziv. Izštevanka vključuje tudi 

rabo nejezikovnih sredstev (ritmično izbiranje sošolcev in hoja v krogu), s čimer učenec 

nekoliko odmisli, da je pravzaprav v postopku ocenjevanja.  

Učenci na tej stopnji radi nastopajo pred razredom, kar sem izkoristila pri dejavnosti 

»pokaži, kaj znaš«. Postopek ocenjevanja smo združili s pravili obnašanja na koncertih 

in vljudnim aplavzem, ki so ga bili deležni vsi nastopajoči.  

Kriterij, s katerim sem ocenila ustreznost pristopa k ocenjevanju je bil ustreznost 

postopka ocenjevanja glede na načela (veljavnost, ekonomičnost, zanesljivost, 

občutljivost, objektivnost).  

Menim, da je bil postopek ustrezen. Bil je ekonomičen in hkrati objektiven, saj sem v 

kratkem času lahko ocenila več učencev, ki so v majhnih skupinah lahko izkazali 

realnejše znanje pesmic, kot bi ga, če bi morali pred celotnim razredom ali pred 

učiteljem zapeti sami. Pri petju sem upoštevala dejstvo, da učenci melodični posluh 

šele razvijajo, tudi pri izreki izštevanke me ni zanimala ritmičnost izreke ampak tuji 

jezik, ki ga je učenec pri izreki uporabljal. Veljavnost postopka sem zagotovila s tem, 

da sem ocenila vse zastavljene cilje. Občutljivost testa je prikazana z različnimi 

rezultati, ki sem jih pridobila med postopkom, npr. v dolžini in natančnosti vprašanj po 
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počutju, pri odgovorih, kjer so bili nekateri kratki, drugi učenci pa so uporabljali fraze 

ter spontano tudi vljudne besede, pri različnih izvedbah pesmic itd.  

6.1.1.2 Primeri opisov dosežkov 

Pri zapisu opisov dosežkov sem si pomagala z zapiski v kontrolnem listu za vpisovanje 

opažanj pri ocenjevanju. V pomoč mi je bilo tudi teoretično znanje o oblikovanju opisne 

ocene (glej str. 26).   

 

Liza v angleščini pozdravi, vpraša po počutju in na vprašanje o počutju odgovori ter se 

za postavljeno vprašanje zahvali. Samostojno zapoje in recitira pesmice in pove znane 

izštevanke.  

 

Jan v angleščini pozdravi, vprašanje po počutju tvori ob pomoči, ga pa razume in nanj 

odgovori s kratkim odgovorom. Pri petju in izreki pesmic in izštevank si pomaga z gibi, 

nekatere težje izgovorljive besede še izpusti. 

 

Žan v angleščini pozdravi, vpraša po počutju ter na vprašanje o počutju odgovori s 

kratkim odgovorom. Pri izreki in petju pesmic so posamezne besede nerazločne, 

izštevanke pa izreka pravilneje.  

6.1.2 Ocenjevanje z opazovanjem (igra vlog) in delo po postajah  

Na postaji, kjer sem bila prisotna, so učenci igrali igro vlog »pri zdravniku«. Pri igrah 

vlog radi sodelujejo tudi v maternem jeziku, zato z razlago poteka igre ni bilo težav. 

Pred tem smo z učenci brali knjige in si na to temo ogledali risanke s prilagojenim 

jezikom in zaigrane dialoge. Ponovili smo pravila lepega obnašanja in se pogovorili o 

vljudnostnih izrazih, pa ne o konkretnih, ki so jih učenci kasneje uporabljali v postopku 

ocenjevanja (sem jih od njih pričakovala), temveč o teh, ki jih poznamo in o priložnostih, 

ob katerih jih uporabljamo. Od uspešnejših učencev sem pričakovala dobre 

sporočanjske zmožnosti in samostojne dialoge v obliki daljših fraz, šibkejši učenci pa 

naj bi dokazali razumevanje in pokazali sposobnost sporazumevanja na njihovi ravni.  

Za opazovanje sem pripravila kontrolni list, kamor sem vpisovala opažanja o 

učenčevem znanju.  

Postaje, na katerih ni potekalo ocenjevanje, sem oblikovala tudi glede na želje otrok, 

na vseh pa je bil v rabi angleški jezik.  
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Način 
ocenjevanja 

Ocenjevanje z opazovanjem - Igra vlog (delo po postajah) 

Vsebina My body 
 

PODROČJE CILJ STANDARD KRITERIJ 

Poslušanje 
in slušno 
razumevanje 

 
Učenci:  
 razumejo pogosto 

rabljeno besedišče, 
 razumejo pogosto 

rabljene jezikovne 
strukture in 
sporazumevalne 
funkcije, 

 se nebesedno in 
besedno odzivajo, 

 razumejo 
najosnovnejše 
jezikovne 
označevalce 
družbenih razmerij. 

 

Učenec razume 
pogosto rabljena in 
z gestami podprta 
navodila za delo v 
razredu.  
 
Razume izbrane 
podatke in nekatere 
podrobnosti. 

 
 
 
 
 razumevanje 

navodil za delo v 
razredu 

 
 
 
 razumevanje 

podatkov 

Govorjenje 
in govorno 
sporočanje 

 
Učenci:  
 se usposabljajo za 

govorno 
sporazumevanje in 
sporočanje, 

 uporabljajo 
besedišče z 
obravnavanih 
vsebinskih področij 
in osnovne jezikovne 
vzorce, 

 uporabljajo osnovne 
vzorce socialne 
interakcije,  

 se besedno odzivajo 
na slišano. 

 

 
 
Učenec se 
sporazumeva po 
vzorcih.  
 
Poizveduje in 
odgovarja na kratka 
vprašanja.  
 
Poimenuje konkretni 
svet okoli sebe.  
 
Izraža zahvalo, 
vljudnostne fraze, 
se poslavlja. 

 
 ustreznost 

odzivanja na 
sogovorca 

 
 ustreznost 

postavljanja 
vprašanj 

 
 pravilnost 

poimenovanj 
 
 ustreznost 

uporabe zahvale 
in pozdravov 

Preglednica 4: Opredelitev ciljev, standardov in kriterijev pri ocenjevanju igre vlog 
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  navodila podatki odzivanje vprašanja poimenovanja vlj. izrazi 

1. Tim       

2. Nina       

3. Jure       

4. Eva       

Preglednica 5: Kontrolni list za vpisovanje opažanj pri igri vlog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTAJA »RISTANC« 

Na tleh je s samolepilnim 
trakom označeno polje za igro, 
z veliko penasto kocko določijo 
polje, kamor vržejo kamenček 

(cilj).   

POSTAJA »BINGO« 

En izmed učencev žreba 
sličice, pove besedo, ostali 

ustrezno sličico pokrijejo (če jo 
imajo na kartonu).  

POSTAJA »SNAP« 

Na tej postaji učenci igrajo igro 
»snap«. Glavni cilj igre je čim 
hitreje izreči besedo na sličici 
in tako pridobiti čim več sličic.  

POSTAJA »RISANKA« 

V računalniškem kotičku si 
učenci ogledajo pripravljeni 
risanki v tujem jeziku (Pujsa 

Pepa). 

POSTAJA ZA 
OCENJEVANJE 

igra vlog 
»Pri zdravniku« 

POSTAJA »KAČE IN 

LESTVE« 

Na tej postaji učenci igrajo 
igro »Snakes & ladders«.  

POSTAJA »SPOMIN« 

Na tej postaji učenci igrajo 
klasično igro spomin.  

Slika 2: Organizacjia dela po postajah pri ocenjevanju igre vlog 
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Na ostalih postajah sem pripravila dejavnosti, ki smo jih med poukom že izvajali in so 

bili učenci z njihovimi pravili seznanjeni. Vključila sem dejavnosti, pri katerih bi bili 

učenci aktivni vsaj na enem področju (poslušanje ali govor). V skupinah so bili le po 

štirje učenci, predvidevala sem, da bodo na ta način skupine bolj učinkovite pri igri vlog 

in bo ocenjevanje potekalo hitreje. Skupine smo izžrebali s pomočjo barvnih figur – 

tisti, ki so izžrebali npr. modro figuro, so predstavljali prvo skupino, rdeči drugo itn.  

 

Dialog, ki sem ga pričakovala od učencev:  

 

Učenec A: Hello (good morning).  

Učenec B: Hello (good morning). Sit down, please. Can I help you?  

Učenec A: Yes. My head (tummy, arm, hand, leg ...) hurts.  

Učenec B: Let me see (uporablja pripomočke iz kovčka za zdravnika – igrača) 

Učenec B: Here you are (poda pacientu škatlico zdravil).  

Učenec A: Thank you. Goodbye.  

Učenec B: (You're welcome.) Goodbye. 

6.1.2.1 Evalvacija ocenjevanja z opazovanjem pri delu po postajah    

Za ocenjevanje igre vlog sem namenila 2 šolski uri, predvidevala sem, da bo časa 

dovolj, saj učencem ni bilo potrebno dajati navodil za vsako igro posebej. Skupaj smo 

si ogledali le postajo za ocenjevanje in na tej spoznali potek dejavnosti.  

Predvidevala sem, da bosta dialog pri zdravniku odigrala po dva učenca, nato pa bi si 

par še zamenjal vlogi.  

Iz pristopa učencev k dejavnosti sem ugotovila, da je resnično igra tista, ki ima 

prednost pri tej starostni stopnji otrok. Raba angleškega jezika je bila za večino 

učencev drugotnega pomena. Deklica Hana, ki ima s pridobivanjem jezika nekaj težav, 

je uživala v igri, čeprav je uporabljala le pozdrave in zahvalo. Žan je med igro po 

neznanih frazah, ki jih je želel uporabiti, v maternem jeziku vprašal sošolca (»Kako se 

že reče, ko dam zdravila?«).  

Na »ocenjevalni« postaji so učenci imeli možnost uporabe različnih pripomočkov: na 

zdravnikovi mizi so bili razporejeni instrumenti, ki jih zdravnik pri delu uporablja, prazne 

škatlice zdravil kot konkretni material pa so bile ravno tako v pomoč, da se je 

ocenjevanje spremenilo v igro, ki je vzdrževala motivacijo učencev za sodelovanje v 

dejavnosti ter ohranjala njihovo sicer kratkotrajno pozornost, kar je značilno za 
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razvojno stopnjo učencev v 2. razredu. Omenjena dejavnost ima vse značilnosti 

avtentične naloge (glej str. 37), s čimer sem upoštevala priporočila različnih 

strokovnjakov o načinu ocenjevanja na zgodnji stopnji.   

 

Pravila iger po posameznih postajah so učenci poznali, vendar je kljub temu pri delu 

po postajah prihajalo do prekinitev iger. V primeru težav, ki so se pojavile, so učenci 

iskali mojo pomoč, kar pa je pomenilo, da so zmotili proces ocenjevanja. Tudi konflikti 

so se pojavili, ko skupina ni mogla sama določiti tistega, ki bo vodil igro »Bingo«.  

Med uro, ko so po skupinah potekale dejavnosti, so učenci postali zelo glasni, kar je 

pri 28 učencih, od katerih želi skoraj vsak biti slišan, pričakovano. V naslednji uri (in 

naprej) sem postajo »Bingo« zamenjala s sestavljanjem slike: par je dobil podlogo z 

izrisanimi polji, v katerih so zapisane besede. Na ta polja sta učenca polagala delčke 

slike, na katerih je (na zadnji strani) prav tako zapisana beseda. Čeprav se z branjem 

srečajo učenci tujega jezika šele v tretjem razredu, so se igro radi igrali, prav tako 

nisem zasledila težav pri iskanju parov besed.  

Predvideni 2 uri sta bili premalo za pridobitev vseh ocen, zato smo dejavnost izvajali 4 

šolske ure.  

Ob načrtovanju ocenjevanja sem si zadala težko nalogo – preveriti sem želela več 

ciljev. V začetku sem imela nekaj težav slediti vsem, zato sem takoj po končanem 

dialogu želela izpolniti kontrolni list. Na ta način sem se izognila pozabljanju ali 

zmešnjavi zapisov zaradi prej omenjenih prekinitev ocenjevanja.  

Kriterij, s katerim sem ugotavljala, ali sem ocenjevanje po postajah izvedla po 

zapisanih pravilih, je bil tudi pri tem načinu ocenjevanja ustreznost postopka 

ocenjevanja glede na načela (veljavnost, ekonomičnost, zanesljivost, občutljivost, 

objektivnost). 

Pri tej dejavnosti bi težko rekla, da je ocenjevanje sledilo načelu ekonomičnosti, če 

govorimo o porabljenem času za pridobitev rezultatov, saj smo postopek namesto 

predvidenih dveh, izvajali kar 4 ure. Pri razmisleku o možnih izpeljavah postopka, ki bi 

bile bolj ekonomične, nisem našla bolj ustreznega postopka za ocenjevanje 

predvidenega cilja s področja govorjenja in govornega sporočanja. Menim, da moramo 

dati učencem priložnost, da se izrazijo tako, kot najbolje znajo. Mislim tudi, da je poraba 

časa v tem primeru zanemarljiva, če pomislimo, kako bi bilo učencem težko sodelovati 

v namišljenem pogovoru z učiteljico, brez konkretne situacije, nemotivirajoče in ne v 

skladu z učenčevo razvojno stopnjo.  
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Ocenjevanje je bilo veljavno, saj smo zasledovali predpisane cilje, z rezultati, ki sem 

jih dobila, pa sem lahko opisala, kako posamezen učenec cilje dosega. Ocenjevanje 

je bilo zanesljivo: prav gotovo so učenci v igri pokazali največ, kar znajo. Pri 

zagotavljanju objektivnosti sem upoštevala dejstvo, da nekaterim učencem igra vlog 

bolj ustreza kot drugim, da se nekateri v vlogo npr. zdravnika lažje vživijo kot drugi.  

Tudi z zamenjavo vlog sem poskrbela, da je vsak učenec imel priložnost izkazati enako 

stopnjo znanja (zdravnikov del dialoga je nekoliko zahtevnejši), s čimer pa smo 

zasledovali tudi načelo občutljivosti (s tem so se izkazale tudi razlike v znanju 

učencev). 

 

Po drugih postajah so učenci utrjevali svoje znanje, a me je motilo, ker nad tem nisem 

imela nadzora. V takem primeru bi prav prišel dodaten učitelj, ki bi v urah, ko poteka 

ocenjevanje po postajah lahko vodil igre na ostalih postajah. Ob takih priložnostih bi 

veljalo tudi razmisliti o uvedbi npr. vlog pri igri - kjer vsak udeleženec v skupini dobi 

svojo vlogo in nalogo, ki jo, glede na izkušnje, ki jih imam, učenci že v drugem razredu 

vestno opravljajo. S tem bi najbrž zagotovila tudi tišje okolje za delo ter nekaj časa.  

6.1.2.2 Primeri opisov dosežkov 

Tomaž razume navodila za sodelovanje v dejavnostih. Sodeluje v igri vlog in 

samostojno uporablja pravilne fraze in ustrezna vprašanja, na katera ustrezno 

odgovori. Pri tem uporablja pravilna poimenovanja in znane vljudnostne izraze.  

  

Jani razume navodila za sodelovanje v dejavnostih. Sodeluje v igri vlog, pri tem 

uporablja osnovne vljudnostne izraze (pozdravi, se zahvali) ter poimenovanja, pri 

čemer si pomaga z gestami in mimiko. Pri vprašanjih si še pomaga z maternim jezikom.  

 

Hana pri podajanju učiteljičinih navodil (v tujem jeziku) za sodelovanje v dejavnostih 

večkrat potrebuje potrditev, da je prav razumela, kar pokaže tako, da učiteljici ali 

sošolcu/sošolki ponovi navodilo v maternem jeziku (postavi vprašanje). V igri vlog se 

na vprašanja odzove z gestami in kratkimi trdilnimi ali nikalnimi odgovori ali pa 

uporablja posamezne besede (poimenovanja). Fraz in vljudnostnih izrazov (razen 

pozdravov in zahvale) še ne uporablja.  
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6.1.2.3 Ocenjevanje z opazovanjem – »What's your name?« 

V procesu ocenjevanja sem do sedaj predstavila primere ocenjevanja, ki so zahtevali 

nekaj več načrtovanja.  

Poleg teh sem v ure vključila tudi dejavnosti, med katerimi sem iskala potrditev že 

pridobljene ocene ali pa sem v objektivnost ocene dvomila in sem hotela učenčevo 

znanje preveriti še enkrat, na drug način.  

Ena izmed takih dejavnosti, kjer so učenci pokazali znanje o tem, kako dobri so v 

postavljanju in odgovarjanju na vprašanja, je bila »What's your name?«, ki je podobna 

igri v slovenskem jeziku »Osliček, kdo te jaha?«  

Navodila v angleščini sem učencem predstavila sočasno s prvo igro. Spet sem 

izkoristila podobnost dejavnosti z igro, ki jo že poznajo: znana igra, ki je za učence 

privlačna in zabavna, jih spodbuja k sodelovanju in rabi logičnega mišljenja, ki pa je 

podprto s konkretnim dogajanjem. Prav te lastnosti dejavnost spet uvrščajo med take, 

ki so primerne razvojni stopnji učencev.  

 

Učenci so sedeli v krogu, tisti, ki smo ga izšteli, pa se je usedel v sredino kroga. Pokrila 

sem ga z odejo, potem pa sama določila nekoga, ki je pristopil.  

Pokriti je imel nalogo, da čimprej ugotovi, kdo stoji poleg njega. Postavil mu je 

vprašanje: »What's your name?« Sošolec se je predstavil s spremenjenim glasom in 

imenom nekoga drugega, npr. »I'm Tim.« Pokriti je sošolca najprej obdolžil, da laže: 

»No, you're not!«, nato pa povedal, kdo misli, da je v resnici, npr.: »You are Liza.« Če 

je bila tista, ki je lagala, res Liza, je priznala: »Yes, I'm Liza,« če pa ne, je zanikala in 

se ponovno predstavila: »No, I'm not, I'm Tim,« vse dokler pokriti ni ugotovil, kdo je 

sošolec, ki stoji poleg njega.  

 

Dialog je na prvi pogled enostaven, v resnici pa so nekateri učenci imeli z izreko 

celotnih fraz težave. Kljub navodilom in primeru, kako naj bi dialog potekal, sem morala 

navodilo oz. fraze, ki naj bi jih učenci uporabljali, večkrat ponoviti. Presenečena pa 

sem bila, da so tudi šibkejši učenci v dialogu vseeno dosegli sporazumevalni namen:  

 

Pokriti: »What's your name?« 

Sošolec: »Tim.« 

Pokriti: »No. Leja.« 

Sošolec (ponovno, spet s spremenjenim glasom): »No. Tim.« 
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Pokriti: »Liza.« 

Sošolec: »Yes.« 

 

Pri tej igri se je spet pokazala prednostna izbira učencev: igra. Čeprav so vedeli, da si 

beležim njihove dosežke, se je zdelo, da je bil njihov glavni namen pri igri zabavati se, 

šele potem raba angleščine. Tu se mi je postavilo vprašanje ali bi učenci uporabljali 

celotne fraze in kakšni bi bili rezultati, če bi ocenjevanje potekalo individualno, v paru 

z menoj, in kakšni bi bili njihovi miselni procesi v tem primeru, npr.:  

 

Učiteljica: »Kako vprašaš, kako je meni ime?«  

Učenec: »What's your name?« 

Učiteljica: »Kaj pa rečeš, če ti rečem, da sem Liza?, npr. ''I'm Liza.''« 

Učenec: »No, you're not. You are Ema.« 

 

Tudi to dejavnost sem evalvirala s ciljem: ustreznost postopka ocenjevanja glede na 

načela (veljavnost, ekonomičnost, zanesljivost, občutljivost, objektivnost). 

Cilj, ki sem ga s to dejavnostjo zasledovala, je bil enostaven. Zanimalo me je, koliko in 

kakšno znanje učenci vključijo v postavljanje vprašanj in odgovarjanju nanje. 

Veljavnost ocenjevanja v tem primeru zato ni vprašljiva. Dejavnost prav tako zadosti 

načelu zanesljivosti ocenjevanja, saj v primeru ponovnega igranja igre najbrž ne bi 

pridobila rezultatov, ki bi se razlikovali od že opazovanega dialoga. Nekateri učenci, ki 

so bili v vlogi »pokritega«, so že v prvem poskusu ugotovili, kdo stoji poleg njih, zato 

so »prepoznani« imeli lažje delo kot tisti, ki so morali uporabiti še nikalnico in odigrati 

še en krog igre. Če bi bila ta dejavnost edina, s katero bi merila zapisan cilj, potem 

ocenjevanje prav zaradi tega ne bi bilo objektivno in dovolj občutljivo, saj učenci ne bi 

imeli priložnosti izkazati vsega znanja. Ekonomičnost postopka pa se kaže v kratkih in 

jasnih dialogih.   

Postopek ocenjevanja ustreza razvojni stopnji učencev, saj predstavlja konkretno igro, 

ki je motivacijska, čustveno sprejemljiva in zabavna, kar ohranja učenčevo pozornost 

in željo po sodelovanju. Tuji jezik učenci uporabljajo smiselno, v medsebojni 

komunikaciji, kar se jim zdi še posebej zanimivo.  
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6.1.3 Vrstniško ocenjevanje 

Vrstniško ocenjevanje, kot je predstavljeno v literaturi in teoretičnem delu naloge, bolj 

ustreza ocenjevanju, ki poteka v višjih razredih, s starejšimi učenci.  

Menim, da lahko vrstniško ocenjevanje izvajamo tudi pri učencih drugega razreda, če 

postopek prilagodimo starostni stopnji teh učencev. 

 

V preglednici je predstavljeno področje ocenjevanja, cilji in standardi, ki sem jih v 

ocenjevanje vključila ter kriterija ocenjevanja, s katerima sem pred ocenjevanjem 

seznanila učence. Med enostavnimi dejavnostmi sem preverjala dva cilja, z vsakega 

področja po enega. 

 

Način 
ocenjevanja 

Vrstniško ocenjevanje 

Vsebina My body 
 

PODROČJE CILJ STANDARD KRITERIJ 

Poslušanje in 
slušno 
razumevanje 

 
Učenci:  
 razumejo pogosto 

rabljeno 
besedišče, 

 se nebesedno in 
besedno odzivajo. 

 
Učenec razume 
izbrane podatke in 
nekatere 
podrobnosti (besed) 
na podlagi vidnih 
opor. 

 
 
 razumevanje 

podatkov 

Govorjenje in 
govorno 
sporočanje 

 
Učenci:  
 se besedno 

odzivajo na 
slišano, 

 uporabljajo 
besedišče z 
obravnavanih 
vsebinskih 
področij. 

 
 
Učenec poimenuje 
konkretni svet okoli 
sebe v neposredni 
okolici.  

 
 

 pravilnost 
poimenovanj 

Preglednica 6: Opredelitev področij, ciljev, standardov in kriterijev vrstniškega ocenjevanja 

 

Po uvodnem delu ure je v krogu (za motivacijo) potekala dejavnost »Pripni ščipalko 

na...«, pri čemer sem s pomočjo fraze v angleščini podajala navodila, kam naj si učenci 

pripnejo ščipalko (ang. »Put the clothes peg on your arm!«).  

Druga dejavnost je potekala v parih: učencem sem v ciljnem jeziku (angleščina) podala 

preprosta navodila za delo, da bi se izognila pristranskemu ocenjevanju, sem pare 

oblikovala sama, glede na sedežni red, ki ga je oblikovala razredničarka.  
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En od para je drugemu pokazal na določen del svojega telesa ter ga v angleščini 

vprašal »Kaj je to?« (ang. What's this?), drugi mu je odgovoril. Učenci so dobili tudi 

navodila, da lahko sošolcu priskočijo na pomoč s prvim glasom besede, če ta ne zna 

poimenovati določenega dela telesa. Nabor besed so poznali iz dejavnosti, ki so 

potekale v prejšnjih učnih urah. V prvem delu igre je bil prvi učenec spraševalec, drugi 

je odgovarjal, potem pa sta si vlogi zamenjala.   

Po končani dejavnosti sem učence vprašala, kdo bi lahko za svojega soseda trdil, da 

je znal našteti čisto vse dele sošolčevega telesa. Učence (večina razreda), ki so našteli 

vse dele telesa pravilno, sem na poimenskem (kontrolnem) listu označila s kljukico. 

Dodala sem še komentarje, ki so jih učenci želeli predstaviti. 

 

Sara je ocenila Žanovo znanje: »Le treh stvari ni znal.« 

Matej za Luka: »Zna, vendar stvari med seboj včasih pomeša.« 

Hana za Jana: »Samo tri stvari je znal povedati.«  

 

Pri tretji dejavnosti sem učencem razdelila ocenjevalne liste. Dejavnost je spet 

potekala v parih, tako, da je prvi učenec pokazal na sličico npr. roke in vprašal sošolca 

»Can you say »roka««? Če je drugemu odgovoril pravilno, je prvi označil kvadratek ob 

sličici s kljukico, če ne, pa s križcem.  

 

 

  Slika 3: Vrstniško ocenjevanje; Tonka in Jani 
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  Slika 4: Vrstniško ocenjevanje; Andraž in Žiga 

 

  Slika 5: vrstniško ocenjevanje; Rok in Jure 

 

6.1.3.1 Evalvacija vrstniškega ocenjevanja 

Dejavnost, ki smo jo izvedli v začetku ure, je bila namenjena preverjanju razumevanja 

posameznih besed. Med dejavnostjo sem bila pozorna na morebitno neodločnost 

učenca ali pa pogledovanje k sosedu, ko nečesa ni razumel, kasneje sem bila pri tem 

paru prisotna pri tretji nalogi – ocenjevanju. Žiga, ki je med to dejavnostjo prav s svojim 
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ravnanjem kazal morebitno nerazumevanje rabljenih angleških besed, v tretji nalogi ni 

izkazoval morebitnega nerazumevanja in sošolcu ob odgovoru, ki je bil hiter in 

razločen, dodelil kljukico, v nasprotnem primeru pa križec.      

Zgornji primeri izpolnjenih ocenjevalnih listov bi lahko kazali na to, da na tej stopnji 

učenci še niso pristranski ter da oceno oz. povratno informacijo o sošolčevem 

poznavanju delov telesa v angleščini ne podajajo zgolj subjektivno. Med postopkom 

sem učence opazovala, predvsem pri šibkejših učencih pa sem prisluhnila pogovoru. 

Opazovanje para je bilo namenjeno ugotavljanju resničnosti odgovorov ter pravilnosti 

izgovorjave v tujem jeziku. Zanimalo me je, kako popustljivi bodo učenci pri 

označevanju pravilnosti odgovora, ko npr. sošolec potrebuje pomoč pri besedi. Učenci 

so bili ob tem zelo strogi in so kljukice dodelili le popolnoma pravilnim odgovorom. 

Težava, ki je nisem predvidevala, se je pojavila, ko so učenci poskušali frazo »Can 

you say ...«? povezati s pojmom v slovenščini. Nekajkrat se je namreč zgodilo, da je 

učenec sam dopolnil svoje vprašanje z angleško (pravilno besedo), npr. »Can you say 

a hand?« Bolje bi bilo, da bi učenci spraševali z vprašalnico »What's this?« in pri tem 

pokazali na sličico.  

  

Dejavnosti, ki sem jih pripravila, so bile učencem znane, zato so bili med ocenjevanjem 

sproščeni. Med njimi nisem zaznala nikakršnega strahu pred ocenjevanjem oz. 

njihovim neznanjem. Še več, ob koncu tretje dejavnosti so rekli, da jim je bilo to, kar 

smo delali, všeč. Opaziti je bilo tudi ponos ob uspehu ter pozitivno klimo v razredu – 

za uspeh so uspešni in tudi tisti, manj uspešni, čestitali tudi drug drugemu.   

  

Kriterij, s katerim sem ocenila ustreznost postopka je bil ustreznost postopka 

ocenjevanja glede na načela (veljavnost, ekonomičnost, zanesljivost, občutljivost, 

objektivnost).  

Mislim, da dobro načrtovano vrstniško ocenjevanje zadovoljuje vsa načela 

ocenjevanja, če so učenci nanj pripravljeni in z njim dobro seznanjeni. Da bi 

ocenjevanje popolnoma zadovoljilo načelu občutljivosti, bi morali v oceno zajeti tudi 

manjše razlike v znanju, kar pa s tako nalogo ne moremo doseči, saj merimo le prvo 

taksonomsko stopnjo ciljev po Bloomu (poznavanje). Za merodajne rezultate cilja, ki 

smo ga z nalogo preverjali, pa taka dejavnost po mojem mnenju zadostuje.  

Omeniti velja tudi ekonomičnost ocenjevanja: v številčnejših razredih učitelj težko 

oceni znanje vseh npr. 28 učencev, če ocenjevanje poteka ustno individualno, v 
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primeru vrstniškega ocenjevanja pa je poraba časa manjša, posledično pa tudi poraba 

preostalega časa kvalitetnejša. Ocenjevanje je bilo veljavno, saj smo preverjali, v 

kolikšni meri učenec pozna in našteje prikazane dele telesa. Glede na vse, kar sem 

tekom ocenjevanja med učenci opazovala in opazila (popuščanje pri odgovoru, 

morebitno namigovanje na pravilni odgovor), sem mnenja, da kljub starosti otrok 

ocenjevanje še vedno v veliki meri ustreza tudi načelu objektivnosti, saj so učenci 

ocenjevanje in svojo vlogo pri tem vzeli dokaj resno in tako tudi izpeljali svoj del naloge. 

 

Vrstniško ocenjevanje, kot smo ga izvedli z drugošolci prav gotovo ustreza razvojni 

stopnji učencev. Ocenjevanje je bilo integrirano v pouk, potek dejavnosti pa je bil za 

njih vseeno nov. Ker so radovedni, so se dejavnosti z veseljem lotili in čeprav je bilo 

postopek zanje nov, je vseboval besedišče, ki ga poznajo, zato so bili med dejavnostjo 

sproščeni in so radi sodelovali. Med dejavnostjo so imeli priložnost pokazati sošolcu 

svoje znanje na konkretni ravni ter z njim sodelovati v dejavnosti.    

6.1.3.2 Primeri opisov dosežkov  

(slike 3, 4 in 5 zgoraj) 

Opis dosežka je bil v tem primeru za Tonko in Janija enak:  

Tonka (oz. Jani) pravilno poimenuje obravnavane pojme za dele telesa.  

V zapisu opisa dosežka ne primerjam učencev med seboj temveč sem zapisala, v 

kakšni meri dosegata zadan cilj.  

V primeru, ko je učenec pravilno poimenoval pojme, razumevanja nisem preverjala. V 

kolikor pa je imel učenec težave s priklicem pojmov, me je pa zanimalo, v kolikšni meri 

jih razume. 

 

Žiga je (po opazovanju) pokazal razumevanje, v poimenovanju pa je bil dokaj šibek. 

Njegov opis dosežka je bil: Žiga prepozna besede za dele telesa v angleškem jeziku, 

pravilno pa jih poimenuje le nekaj.  

 

Andraž pravilno poimenuje nekatere dele telesa.  

 

Rok pravilno poimenuje večino obravnavanih pojmov za dele telesa.  

 

Jure poimenuje obravnavane pojme za dele telesa.  
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6.1.4 Ocenjevanje na podlagi likovnega izdelka 

Poleg sprotnega preverjanja razumevanja navodil za delo v razredu sem hotela 

preveriti še, v kolikšni meri učenci sledijo opisu risbe in v kolikšni meri njihov izdelek 

ustreza prebranemu besedilu.  

 

Način 
ocenjevanja 

likovni izdelek 

Vsebina Body parts, colours, shapes 
 

PODROČJE CILJ STANDARD KRITERIJ 

Poslušanje in 
slušno 
razumevanje 

 
Učenci:  
 razumejo pogosto 

rabljeno 
besedišče, 

 razvijajo osnovne 
strategije 
poslušanja in 
slušnega 
razumevanja 
(pozorno 
poslušanje in 
razumevanje 
navodil), 

 se na slišano 
besedilo 
nebesedno in 
besedno odzivajo. 

 
 
Učenec razume 
izbrane podatke in 
nekatere 
podrobnosti 
(besede) na podlagi 
vidnih opor. 
 
Učenec razume 
učiteljičina navodila 
za risanje, ki so 
podprta z gestami 
oz. mimiko. 
 
 
 
 
Izlušči glavno temo 
sušnega besedila.  

 
 
 pravilnost 

razumevanja 
podatkov 

 
 
 pravilnost 

razumevanja 
navodil, kar 
pokaže z 
ustrezno potezo 
na risbi 
 

 smiselnost 
odzivanja na 
navodila 

 
 pravilnost risbe  

Preglednica 7: Opredelitev področja, ciljev, standardov in kriterijev pri ocenjevanju na podlagi likovnega izdelka 

 

Besedilo (opis pošasti), ki sem ga učencem prebrala počasi in razločno, je bilo kratko 

in jasno strukturirano. Brala sem s primerno intonacijo, uporabljala sem geste. 

Besedilo je vsebovalo znano besedišče ter znane, preproste fraze. Učenci so slišali 

besedilo dvakrat, tretjič so ob branju risali. S podobnimi dejavnostmi so se že srečevali 

v prejšnjih urah.  

 

My monster has got a square body. Its head is round. My monster has got two big 

yellow ears, five red eyes and one green nose. It is angry. Its hair is orange and it's 

long (not short!). It has got six arms: three on the left and three on the right. Each arm 
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has got three fingers. My monster has got four legs and each leg has got two toes. My 

monster has got a pet animal. It is a black dog.   

 

 

Slika 6: Ocenjevanje na podlagi likovnega izdelka; Andraž, Liza, Neja 

 

 

                 Slika 7: Ocenjevanje na podlagi likovnega izdelka; Miha, Žiga 
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                  Slika 8: Ocenjevanje na podlagi likovnega izdelka; Rok, Luka 

 

6.1.4.1 Evalvacija ocenjevanja na podlagi likovnega izdelka 

Dejavnost, pri kateri so učenci risali pošast po navodilu v angleškem jeziku je sicer 

merodajna, ne sledi pa v celoti ideji, da bi morali učitelji pri ocenjevanju iskati načine, 

s katerimi učencev ne bi postavljali v stresne situacije (v mislih imam primer, ko učenec 

ni dovolj motorično spreten in ne zna narisati kroga ali pa prstov na rokah).    

Ocenjevanje likovnega izdelka učenca namreč nima pomena, če izdelek ni popolnoma 

njegov, če je npr. prerisoval sošolčeve poteze ali pa ga spraševal, kaj mora narisati. 

Prav takšne težave imajo razredne učiteljice pri drugih predmetih, ko ocenjujejo 

znanje. Težavo s prepisovanjem ali pogovorom rešujejo tako, da učenci na mize 

postavijo mape, po eno med dva učenca.  

Mislim, da je drugošolcem bližje poslušanje besedila in risanje po navodilu kot običajno 

reproduciranje znanja iz npr. spoznavanja okolja. Prav to sem začutila tudi med samim 

potekom dejavnosti, saj učenci niso poskušali gledati mimo ovire k sošolcu, ampak so 

bili osredotočeni le na njihov izdelek. Kljub pozitivni izkušnji pa se mi zdi postavljanje 

map nesprejemljivo, druge možnosti, kot je npr. izvajanje dejavnosti po skupinah, pa v 

danem primeru prav tako.  

Naslednja težava pri risanju po navodilu bi bila lahko kompleksnost navodil – v besedilu 

se pojavijo deli telesa, oblike, barve, števila, smeri (levo, desno) in živali, poleg tega 

pa učencem lahko predstavlja težavo tudi napaka, ki jo naredi že na začetku in zaradi 

tega dela ne nadaljuje, čeprav bi v nadaljevanju lahko izkazal znanje. Prav tako so 
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učenci med postopkom iskali barvice in jih šilili ali pa z radirko brisali napake, pri tem 

pa so jih ostali morali čakati.  

Pri ocenjevanju likovnih izdelkov me je presenetilo, kako različne so si bile narisane 

pošasti, hkrati pa večina pošasti zajame vse omenjene podatke v besedilu, kar je eden 

izmed glavnih kriterijev ocenjevanja naloge. 

Pri takem načinu ocenjevanja vidim prednost predvsem v porabi časa, kar je pri tako 

velikem številu učencev (žal) pogosto prioriteta pri izbiri načina ocenjevanja. V kratkem 

času lahko namreč pridobimo uporabne informacije o znanju več učencev.  

 

Tudi pri tem načinu ocenjevanja sem uporabila enak kriterij za ocenjevanje ustreznosti 

postopka kot pri ostalih načinih ocenjevanja: ustreznost postopka ocenjevanja glede 

na načela (veljavnost, ekonomičnost, zanesljivost, občutljivost, objektivnost). V 

ustreznost postopka glede na načelo veljavnosti sem podvomila že v začetku 

(kompleksnost navodil), a v tem primeru mislim, da je ocena izdelka veljavna, saj 

besedilo ne vsebuje pojmov, ki jih učenci še niso spoznali. Ocenjevanje je zanesljivo 

in dovolj občutljivo. O tem, v kolikšni meri ocenjevanje sledi načelu objektivnosti, sem 

razmišljala ob ocenjevanju izdelkov učencev, ki imajo težave s koncentracijo (Miha) in 

tistih, ki imajo slabo grafomotoriko (Luka). V omenjenih primerih bi mogoče veljalo test 

ponoviti individualno. Načelu ekonomičnosti smo z izvedbo ocenjevanja v eni uri 

zadostili.    

 

Risanje pošasti po navodilu je bila igralna dejavnost, v kateri so učenci imeli možnost 

izražati svojo ustvarjalnost, kar je zagotovo ohranjalo njihovo motivacijo za delo. 

Nekoliko je bil zakrit tudi rezultat risanja, saj v začetku niso mogli natančno predvideti 

izgleda njihovega končnega izdelka, kar je vplivalo na željo po zavzetem sodelovanju. 

Kot pri vseh dejavnostih je bilo tudi pri risanju v ospredju konkretno delo, s katerim so 

učenci lahko izkazali svoje doslej že usvojeno znanje. Z vsem tem smo zagotovili, da 

je bila dejavnost primerna razvojni stopnji drugošolcev.     

6.1.4.2 Primeri opisov dosežkov  

Liza razume učiteljičina navodila za delo, kar pokaže s sledenjem navodilom ter 

pravilno izpopolnjeno risbo. Razume in na likovnem izdelku pravilno prikaže vse v 

besedilu omenjene pojme.  
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Miha razume preprostejša učiteljičina navodila, kar pokaže s potezami na risbi ali pa z 

vprašanji po potrditvi razumevanja v maternem jeziku. Podatkom v besedilu ne sledi/jih 

ne upošteva, v besedilu le delno prepozna opisano temo.  

 

Žiga sledi učiteljičinim navodilom za delo, če so podprta z dodatnimi gibi in mimiko. Iz 

slišanega besedila pravilno izlušči le redke podatke o temi besedila, kar pokaže s 

skromno risbo.   

 

Luka razume preprostejša učiteljičina navodila za delo, v besedilu prepozna glavne 

podatke, podrobnosti pa na sliki izpusti.   

6.2 ZAKLJUČNA OPISNA OCENA 

Zaključna opisna ocena ni le prepis opisov učenčevih dosežkov med šolskim letom, 

ampak jo zapišemo kot njihovo sintezo. Pri zapisu ocene sem torej upoštevala 

rezultate vseh ocenjevanj in dosežke učencev, ki so jih izkazali v različnih dejavnostih 

med šolskim letom, ne le rezultatov ocenjevanj, ki sem jih izpeljala za potrebe 

magistrskega dela. Pozorna sem bila na to, da sem v oceno vključila učenčeve 

dosežke na obeh področjih (v 2. razredu sta to poslušanje in slušno razumevanje ter 

govorjenje in govorno sporočanje), prav tako sem upoštevala tudi nebesedne odzive 

učencev. Pri oblikovanju opisne ocene sem se izogibala podajanju informacij, ki v 

opisno oceno ne sodijo (npr. subjektivno ocenjevanje učenca, sodbe in učenčeve 

značajske lastnosti).  

Pri zapisu končne opisne ocene sem bila pozorna na to, da sem poiskala izraze za 

opis znanja za vsakega učenca posebej. Pri tem sem si pomagala z izrazi, s katerimi 

so v SEJO (Skupni evropski jezikovni okvir, 2011) opisane različne ravni znanja tujega 

jezika. Dokument je bil oblikovan na podlagi l. 1991 sprejetega predloga Sveta Evrope, 

da se poišče način, kako bi lahko primerjali jezikovne cilje in dosežke učencev v 

različnih nacionalnih kontekstih.  

6.2.1 Primeri zaključnih opisnih ocen 

Liza se spontano in ustrezno odziva na pogosto rabljena navodila za delo v razredu. 

Izlušči glavno temo slišanega besedila. Razume obravnavane besede, sledi 
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preprostemu govorjenemu besedilu, prepozna temo slišanega besedila, v risbi, ki jo 

nariše po tem, pa uporabi vse slišane podatke. Ustrezno poimenuje obravnavana 

vozila, živali in dele telesa, ki jih smiselno uporabi v igri vlog. Predstavi se, uporablja 

pozdrave, sprašuje po počutju in na vprašanja smiselno odgovarja. Navezuje stik, se 

opravičuje ter uporablja vljudnostne besede. Zapeti in recitirati zna vse obravnavane 

pesmice.  

 

Žiga se ustrezno odziva na pogosto rabljena navodila, ki so izdatno podprta z 

učiteljičino mimiko in gestami. Razume posamezne besede v obravnavanih tematskih 

sklopih, težje sledi preprostemu govorjenemu besedilu, kar pokaže s skromno risbo, ki 

jo nariše po poslušanju. Ustrezno poimenuje nekaj obravnavanih predmetov in pojmov 

iz obravnavanih tem. V igri vlog se sporazumeva s posameznimi besedami, uporablja 

pogosto rabljene pozdrave. Predstavi se, z znano frazo sprašuje po počutju in na 

vprašanja kratko odgovarja, posamezne besede so še nerazločne, pri sporazumevanju 

si pomaga z maternim jezikom. Zapete ali recitirane pesmice so deloma še nerazločne, 

težje besede izpusti.  

 

Luka se spontano in ustrezno odziva na pogosto rabljena učiteljičina navodila. Razume 

pomen besed v obravnavanih tematskih sklopih, sledi preprostemu govorjenemu 

besedilu, kar pokaže z risbo, v kateri uporabi večino slišanih podatkov. Ustrezno 

poimenuje večino obravnavanih pojmov in predmetov v obravnavanih temah. 

Sporazumeva se po preprostejših vzorcih, kjer uporabi pridobljeno besedišče, se 

predstavi, smiselno uporablja pozdrave in vljudnostne izraze, sprašuje po počutju in 

na vprašanja kratko odgovarja. Zna navezati stik, se opravičiti in voščiti za rojstni dan. 

Zapoje in recitira znane pesmice, pri tem težje izgovorljive besede izgovori 

nerazumljivo.  
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7 SKLEP 

Za učenje tujega jezika naj bi bili učenci primerno motivirani, preko dejavnosti, ki so 

njihovi starosti primerne, naj bi razvijali odnos do tujega jezika. Navajali naj bi se na 

glasove, ritem in intonacijo jezika in s tem pridobivali pogum za petje pesmic in 

izrekanje prvih besed, fraz ali preprostih dialogov na način, ki je za otroka spodbuden 

in zanimiv.   

 

Učno okolje, v katerem poteka učenje tujega jezika, naj bo sproščeno in konstruktivno. 

Proces učenja naj poteka preko različnih čutnih kanalov, saj so načini, na katere se 

učenci učijo jezika, različni. Mlajši učenci še nimajo razvitega abstraktnega mišljenja, 

zato morajo aktivnosti potekati v njim znanem okolju, da učenje poteka na čim bolj 

naraven način. Pozornost, ki je pri mlajših učencih kratkotrajna, najlaže ohranimo z 

dejavnostmi, ki imajo preprosta pravila, nove dejavnosti zato temu prilagodimo.   

Pouk mora biti, glede na spoznanja o učenju jezikov, torej naravnan situacijsko, 

doživljajsko in na komunikacijska dejanja. 

 

V proces učenja sodi tudi ocenjevanje učenčevih dosežkov. Zanima nas, kako učenci 

v znanju tujega jezika napredujejo, zato se procesu ocenjevanja znanja ne moremo 

izogniti. Dosežki učencev se zapisujejo v obliki opisne ocene v prvih dveh razredih, ta 

nam pove, kaj otrok zna ali obvlada, česa morebiti še ne obvlada in kaj mora še 

narediti, da bo odpravil morebitne pomanjkljivosti. Ocena mora biti prilagojena 

učenčevi starosti in razvojni stopnji, na učenca, na njegovo samopodobo in njegovo 

motivacijo za učenje pa mora vplivati pozitivno. Če učiteljevo delo ni usmerjeno le v 

končne dosežke temveč tudi v sam proces učenja in poučevanja, je opisno 

ocenjevanje kakovostno.  

Če je učenčevi starosti prilagojena ocena, potem tudi postopek ocenjevanja moramo 

prilagoditi temu. Cilj mojega dela je bil oblikovati in v prakso vpeljati nove načine 

ocenjevanja znanja, ki ustrezajo vsem opisanim značilnostim mlajših učencev, hkrati 

pa so ustrezno načrtovani, da zadovoljujejo vsem načelom ocenjevanja.   

 

Postopke opisanih načinov ocenjevanja sem izvedla v razredu, ki je precej številčen 

(28 učencev), prav zaradi tega, ker sem hotela pokazati, da večje število učencev ne 

more biti razlog za neuspešno, nekorektno in nemerodajno opisno ocenjevanje.  
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Proces ocenjevanja znanja učencev sem skrbno načrtovala, pri tem sem uporabljala 

predvsem alternativne načine ocenjevanja (ocenjevanje z opazovanjem in vrstniško 

ocenjevanje). Dejavnosti so bile vključene v pouk, kar pomeni, da se postopek 

ocenjevanja ni bistveno razlikoval od načina pouka, kot so ga učenci vajeni sicer. 

Učenci so sledili dejavnostim brez težav, torej lahko trdim, da je postopke ocenjevanja 

znanja tujega jezika pri mlajših učencih možno vpeljati v pouk.  

Učence, ki so sodelovali v raziskavi, sem seznanila s postopki in načini ocenjevanja 

ter tudi, da bodo med dejavnostmi ocenjeni, opazovanje poteka dejavnosti pa je kljub 

temu pokazalo, da učenci za te dejavnosti niso bili nič manj motivirani kot za dejavnosti, 

med katerimi niso bili ocenjevani. Sproščenost v dejavnostih so kazali s zanimanjem 

za dejavnost, sledenjem navodilom in kasnejšim sodelovanjem v igrah.  

 

Po ocenjevanju sem zapisala opise dosežkov za vsakega učenca. Pri interpretiranju 

posameznih dosežkov sem upoštevala v teoretičnem delu predstavljene značilnosti 

opisnega ocenjevanja. Zbrane opise dosežkov vseh ocenjevanj sem združila v opisno 

oceno za vsakega učenca posebej. Tudi pri zapisu opisnih ocen sem bila pozorna na 

to, da je vsaka ocena dobro predstavila znanje vsakega učenca posebej. Trudila sem 

se, da bi bila zapisana ocena razumljiva staršem, da bi natančno vedeli, kaj njihov 

otrok zna in česa ne. Poleg tega sem se pri vsakem zapisu ocene vprašala, ali bi 

učiteljica, ki bi me na delovnem mestu zamenjala, iz zapisanega lahko razbrala stopnjo 

učenčevega znanja na posameznih področjih.  

 

V empirični del magistrskega dela nisem vključila ocenjevanja po metodi portfolia 

(listovnika), ker menim, da v kratkem času, kolikor sem ga namenila raziskovanju 

možnosti ocenjevanja, portfolio ne bi bil merodajen inštrument. Menim, da bi 

ocenjevanje s portfoliem glede na teoretično znanje, ki sem ga tekom raziskovanja 

pridobila, lahko izpeljala le, če bi izdelke učencev, primere zapisov, ocenjevalnih listov 

idr. pričela sistematično shranjevati že ob začetku šolskega leta. Ta metoda 

ocenjevanja je primerna za samostojno raziskavo, ki bi trajala celotno šolsko leto, v 

tem tudi vidim možnosti za nadaljnje raziskovanje.   

 

Učitelji tujega jezika pri mlajših učencih imamo pri oblikovanju pouka in vpeljevanju 

postopkov ocenjevanja v pouk odprtih še veliko možnosti, le videti jih moramo in v 

pravem trenutku ustrezno razviti. Mislim, da sem s svojo raziskavo v poučevanje tujega 
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jezika pri mlajših učencih doprinesla kar nekaj primerov dobre prakse in potrditev, da 

z uporabo alternativnih načinov ocenjevanja lahko obidemo neekonomične in 

neprimerne načine, ki niso v skladu z razvojno stopnjo učencev in njihovim načinom 

učenja in pomnenja.   
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