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»If you are not willing to learn,  

no one can help you.  

If you are determined to learn,  

no one can stop you.« (Z.Z.) 
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POVZETEK 

 

Učenje angleščine na formalni ravni večinoma spremlja učence od prvega razreda osnovne 

šole dalje. S pričetkom zgodnjega poučevanja jezika je bilo potrebno razmisliti o didaktičnih 

pristopih k poučevanju mlajših otrok, ki se razlikujejo od poučevanja starejših učencev.  

Otroci so lahko neformalnega učenja jezika deležni že v vrtcu, kjer jezikovne šole ponujajo 

organizirano poučevanje tistim otrokom, ki se za to odločijo. Neformalno se lahko ljudje 

izobražujemo vse življenje, od vrtca do starosti. Med neformalne oblike izobraževanja 

mladine sodijo tudi poletni jezikovni tabori, kjer organizatorji pogosto združijo učenje jezika 

z drugimi aktivnostmi. Za učenje jezika je v takem okolju mogoče najti mnogo prednosti, saj 

okolje poletnega tabora omogoča sproščeno klimo in deluje precej bolj ne-šolsko, prav zato 

pa ustvarja dobre pogoje za uporabo bolj inovativnih učnih pristopov. Jezikovni tabor oziroma 

tečaj mora kljub svoji sproščenosti slediti in upoštevati nekatere smernice učenja tujega 

jezika, hkrati pa lahko v veliki meri vključuje lokalno okolje in poskrbi tudi za tovrstno 

izobraževanje. 

V magistrskem delu smo raziskovali, kako didaktično oblikovati program tedenskega učenja 

angleškega jezika v lokalnem okolju in kako v program vključiti danosti lokalnega okolja. 

Raziskava je bila študija primera na primeru enotedenskega tečaja angleščine v manjšem 

slovenskem kraju. Na primeru projekta smo si pogledali in s teorijo primerjali komponente 

didaktičnega oblikovanja pouka angleščine, dejavnike inovativnega učenja, značilnosti dobrih 

jezikovnih tečajev in taborov ter vključevanje in povezovanje z lokalnim okoljem. Z sedmimi 

udeleženci in tremi izvajalkami smo opravili intervju in izvedeli, kaj menijo o programu in kje 

vidijo možnosti za izboljšave. Rezultati so v veliki meri pokazali, da se tečaj drži predpisanih 

smernic za poučevanje tujega jezika in sledi učnemu načrtu. Med svojim delom organizatorke 

uporabljajo inovativne učne pristope in v življenje tečaja vključujejo lokalno okolje na 

različne načine, od sodelovanja z zanimivimi sokrajani in vaškimi kmeti, do obiska naravnih 

znamenitosti. Intervjuji z udeleženci so pokazali, da otrokom tak način poletnega učenja zelo 

ustreza in so tečaj radi obiskovali, saj jim je bilo dogajanje zanimivo. Izvajalke pa so 

poudarile, da v takem načinu dela vidijo mnogi prednosti, od avtonomnosti učitelja do lažje 

diferenciacije dela zaradi manjših skupin. 

 

 

Ključne besede: didaktika učenja angleščine, inovativni učni pristopi, lokalno okolje, 

neformalno učenje 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Children start their formal English education in the first grade of primary school. Starting to 

teach a foreign language at such an early stage, the didactical approaches to teaching English 

have to be taken into consideration, since they differ from teaching older students. Children 

can take part in informal English learning while in kindergarten, where different language 

schools offer their English classes. Informal education can be spread through-out someone’s 

life. Summer language camps are also a way of informal language learning where language 

learning is often combined with other activities. There are many pros in learning English in 

such environment, since it is more relaxed, which is also one of the reasons why it’s easier to 

use innovative teaching approaches. Despite its relaxed environment, a language camp must 

still follow some guidelines on how to teach a foreign language, but at the same time has the 

ability to involve local environment in learning.  

In this master’s thesis, we wanted to see how to create a one-week English language 

programme in a local environment with regards to appropriate didactical approaches and 

including local environment as much as possible. We conducted a case study on an example 

of a one-week English language programme in a small Slovenian town. We compared the 

didactic approaches; the innovative methods; the characteristic of good summer camps and 

the involvement of the local environment in theory and in practice, as seen on a project. We 

carried out interviews with seven participants and three teachers to find out, what they think 

about the programme and what they think could be improved. The results mostly showed that 

the programme is following the guidelines for teaching a foreign language and the National 

syllabus for English. The teachers were using innovative teaching approaches and including 

local environment in different ways – from discussions with local people and local farmers to 

visiting natural local sights. The interviews with the participants showed that children like this 

kind of summer learning and thought the activities were interesting. The teachers emphasised 

the advantages of this way of working, including autonomy of the teacher and easier 

differentiation of work because of smaller groups of children. 

 

Key words: English didactics, informal learning, innovative teaching approaches, local 

environment 
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I UVOD 

 

Z angleščino se otroci v današnjem svetu spoznajo že zelo zgodaj. Obkroža jih v medijih, 

glasba, ki jo poslušajo, je v angleščini, zelo zgodaj pa jim je podana tudi možnost, da se je 

začnejo učiti. Vse šole že v prvem razredu ponujajo neobvezni izbirni predmet angleščina, 

različni jezikovni tečaji pa izvajajo programe učenja angleščine že v vrtcih. Uvajanje tujega 

jezika v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje je potekalo na podlagi mnogih domačih in tujih 

raziskav, ki so poudarjale pomen zgodnjega usvajanja jezika. Pri tem je bilo potrebno paziti 

na razvojne in kognitivne značilnosti, ki jih imajo mlajši učenci in poučevanje zasnovati 

premišljeno.  

Uzaveščanje jezika pri mlajših učencih poteka drugače kot pri učencih v višjih razredih 

osnovne šole. Njihov prehod k zavestnemu učenju jezikovnih struktur jezika poteka postopno 

(Brumen, 2004). Zaradi njihovih drugačnih potreb, jim moramo pouk prilagoditi, da jim bo 

učenje zabavno (Seliškar, 1995), pri starejših učencih, ki se jezika učijo bolj zavestno, pa 

moramo zadostiti drugim kriterijem njihovega razvoja in osebnosti. Poučevanje je potrebno 

načrtovati v skladu z didaktično-metodičnimi vidiki poučevanja tujega jezika. 

V zadnjih desetletjih je na poučevanje tujega jezika vplivalo mnogo dejavnikov. Vedno več 

ljudi govori tuji jezik in njegova uporabnost v vsakdanjem življenju je nezanemarljiva, poleg 

dejstva, da spoznavanje tujih kultur človeka osebnostno bogati. Naša družba je družba znanja 

in prav zaradi porasta angleščine, je le ta postala pogosta tema poletnih jezikovnih tečajev. 

Poučevanje na jezikovnih tečajih je oblika neformalnega izobraževanja, ki ga ponujajo 

različne jezikovne šole, društva in posamezniki. Neformalno učenje tujih jezikov je v 

Sloveniji prisotno prav med vsemi generacijami, poletni jezikovni tabori pa so najpogosteje 

namenjeni mladini. 

Poletni tabori imajo mnogo pozitivnih lastnosti, ponujajo učenje v drugačnem okolju, kot ga 

omogoča šola. Okolje je zelo sproščeno in naklonjeno grajenju prijateljstev (Feuer, 2009). 

Poletni jezikovni tabori pogosto vključujejo bolj inovativne metode poučevanja (Wighting, 

Nisbet in Tindall, 2015). Pri inovativnih pristopih poučevanja angleščine pa je pomembno 

predvsem, da je učenec v procesu učenja aktiven in da učitelj metode in oblike dela prilagodi 

tako, da učence motivira in v njih vzbudi ustvarjalnost (Kovačič, 2016). 

Pri poučevanju pa ne smemo pozabiti na lokalno okolje. Lokalno okolje je otrokov domači 

kraj in v sebi skriva kup zanimivosti za odkrivanje in učenje. Z ustrezno uporabo danih 

možnosti lahko lokalno okolje postane inovativno učno okolje (Gregorčič Mrvar in Kalin, 

2015). 
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II TEORETIČNI DEL 

1 POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI  

Vsak nov jezik nam odpre nova vrata. Kot prebivalci Evrope moramo za sporazumevanje z 

drugimi poznati vsaj enega ali dva tuja jezika, zato je v slovenskih šolah najpogostejši tuji 

jezik prav angleščina (Seliškar, 1995). V povprečju v evropskih državah otroci z učenjem 

angleščine začnejo med 6. in 8. letom starosti, ponekod v Evropi pa že pri štirih letih starosti, 

največkrat v obliki dodatne dejavnosti (Lundberg in Keaveney, 2014). V Sloveniji smo z 

uvedbo devetletke poučevanje tujega jezika premaknili v 4. razred osnovne šole (Pižorn, 

2009b), od leta 2016 pa je angleščina obvezen predmet od drugega razreda osnovne šole 

dalje, kot neobvezni izbirni predmet pa si lahko angleščino učenci izberejo že v 1. razredu 

osnovne šole (UN za tuji jezik v 1. razredu, 2013; UN za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). 

1.1 ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠČINE 

Kot zgodnje učenje tujega jezika v Sloveniji smatramo poučevanje v predšolskem obdobju in 

v prvih letih osnovnošolskega šolanja. Poučevanje otrok na tej stopnji zahteva drugačen 

pristop, kot poučevanje mladostnika ali odraslega (Seliškar, 1995).  

Uzaveščanje jezika pri mlajših učencih poteka drugače kot pri učencih v višjih razredih 

osnovne šole. Mlajši otroci celostno pridobijo nova spoznanja, se seznanijo z jezikovnimi 

podobami novega jezika, se učijo pomena besed in postopno prehajajo »k zavestnemu urjenju 

jezikovnih struktur tujega jezika.« (Brumen, 2004:7) Zaradi drugačnih potreb mlajših učencev 

moramo pri poučevanju paziti, da pouk prilagodimo na način, da jim bo učenje tujega jezika 

zanimivo in zabavno (Seliškar, 1995).. Upoštevati je potrebno, da otroci različno hitro 

usvajajo koncepte jezika, so na tej stopnji še egocentrični in se ukvarjajo predvsem s tem, kar 

zanima njih same, vendar so večinoma spontani in vedoželjni ter ne poznajo strahu pred 

slovnico in zahtevnejšimi besedami. Omeniti velja tudi, da je pomembno, da so aktivnosti, s 

katerimi želimo učence pripeljati do cilja, kratke in se med seboj razlikujejo. Dinamično 

poučevanje prepreči, da bi se otroci med poukom pričeli dolgočasiti (prav tam). 

Pižorn (2009a) v evalvacijski študiji predstavi razloge, zakaj je učenje dodatnih jezikov v 

otroštvu pomembno in kaj je potrebno upoštevati pri poučevanju mlajših učencev, da se jezika 

raje in bolje učijo. Večjezičnost nam omogoča lažje in kvalitetnejše sporazumevanje, dejstvo 

pa je, da se otroci tujega jezika priučijo drugače kot odrasli, saj učenje pri njih poteka bolj 

spontano (prav tam). Bolj sproščeno tudi komunicirajo oziroma se sporazumevajo v tujem 

jeziku, saj so osredotočeni predvsem na pomen besed. Otroci lažje razvijejo naravno 

izgovarjavo jezika in se zaradi samozavesti hitreje učijo, učenje tujega jezika pa pozitivno 

vpliva tudi na hitrejše usvajanje branja in pisanja v otrokovem maternem jeziku (prav tam). 

Če se otrok tujega jezika začne učiti pred enajstim letom starosti in ima izpolnjene nekatere 

pogoje, kot na primer veliko vnosa tujega besedišča in interakcije v tujejezičnem okolju, 

lahko doseže nivo angleščine, kot ga govorijo naravni govorci, brez naglasa (Pinter, 2006).  

Poleg vseh omenjenih prednosti zgodnjega poučevanja, Pižornova (2009a) navaja tudi 

pozitivne učinke, ki jih ima zgodnje učenje na različna področja razvoja otroka, od področja 

razvoja slušnih zmožnosti ter kreativnosti, do  intelektualnega, emocionalnega in družbenega 

razvoja. 
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Eden izmed pomembnih vidikov zgodnjega učenja tujega jezika je tudi njegov vpliv na razvoj 

in stimulacijo otrokove inteligence (Brumen, 2004). Gardner (v Arnold in Fonseca, 2004) 

zagovarja dejstvo, da je poleg kognitivnega področja pri učencih potrebno razvijati tudi 

fizično, umetniško in duhovno področje. Prav zato je razvil teorijo mnogoterih inteligentnosti, 

katere temelj je povezava med možgani in njihovimi predeli ter različnimi kulturnimi 

podlagami in vidiki obnašanja (Gardner, 1995). Z uporabo teorije mnogoterih inteligentnosti v 

razredu se lahko učitelji pri poučevanju jezika lažje dotaknejo področij, ki učencem osebno 

več pomenijo in individualnega učenca vodijo po poti učenja, ki je zanj najprimernejša 

(Arnold in Fonseca, 2004). Učenje jezika z uporabo te teorije tako podpira razvoj glasbenih, 

vizualnih, gibalnih, matematičnih in osebnostnih zmožnosti (prav tam). Brumnova (2004) je 

opisala nekaj dejavnosti, s katerimi spodbudimo razvoj posameznih inteligentnosti, če jih 

vključimo v učno uro: 

1. Jezikovna inteligentnost – z različnimi nalogami in besedili spodbujamo 

razumevanje tujih besed in prepoznavanje besedišča ter jezikovnih struktur; s 

slušnimi dejavnostmi razvijamo smisel za izgovarjavo besed in poslušanje; učenci 

se sproščeno ukvarjajo z jezikovnimi strukturami in spontano odkrivajo jezikovna 

pravila. 

2. Glasbena inteligentnost – razvijamo občutek za ritem, naglas, poudarke in 

razločevanje izgovarjave skozi pesmi in izštevanke. 

3. Medosebna inteligentnost – z dejavnostmi pri pouku pomagamo razvijati otrokove 

družbene sposobnosti, kot so strpnost, sodelovanje in empatija. 

4. Telesno-gibalna inteligentnost – s pomočjo različnih aktivnosti in gibalnih vaj v 

učenje vključimo celo telo in razvijamo fino motoriko. 

5. Prostorska inteligentnost – razvijamo lahko vizualne in prostorske zaznave 

učencev, če odkrivamo in izdelujemo plakete in drugo slikovno gradivo; prav tako 

pa preko različnih tabel, grafov in barv spodbujamo vizualno pomnjenje.  

6. Logično-matematična inteligentnost – z raznimi dejavnostmi, ki vključujejo 

razvrščanje, urejanje, analizo, demonstracijo, sestavljanje, računanje ipd., pri 

otroku pospešujemo logično zaznavanje in kritično mišljenje. 

7. Osebna inteligentnost – otroka spodbujamo k samorefleksiji pred govorom in 

vrednotenju na podlagi lastnih opažanj, ter z aktivnostmi pomagamo do razvijanja 

občutkov in lastne identitete.  

1.2 ANGLEŠČINA V DRUGEM IN TRETJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 

Značilnosti mladostnikov oziroma učencev v višjih razredih osnovne šole se razlikujejo glede 

na njihov telesni, emocionalni, psihološki, socialni ter tudi jezikovni razvoj (UN za angleščino 

od 4. do 9. razreda, 2016). Pri poučevanju je potrebno te dejavnike upoštevati in z ozirom na 

njih oblikovati dober učni program (prav tam).  

Med enako starimi otroki v različnih kulturah prihaja do razlik v njihovih zmožnostih, zato 

Pinter (2006) okvirno določi značilnosti, ki nam pomagajo prepoznati starejšega učenca 

jezika, pri nas so to predvsem učenci tretje triade osnovne šole. Starejši učenci se v šoli 

znajdejo bolje in so že vajeni ustaljenih šolskih rutin. Kažejo večje zanimanje za analitične 

pristope k učenju, zaradi česar tudi jezik začenjajo razumeti kot abstraktni sistem. Njihovo 

zavedanje o sebi, kot o učencu jezika, je večje, prav tako njihovo zavedanje o učenju samem, 

kar omenja tudi Brumen (2004), ki pravi, da se starejši učenci jezika učijo bolj zavestno. 

Pinter (2006) nadalje kot značilnost starejših učencev omeni, da so njihove bralne in pismene 

sposobnosti že razvite, zato jih lahko temeljiteje razvijamo in v učne namene uporabimo tudi 

pri učenju angleščine. Ena izmed značilnosti starejših učencev je tudi ta, da njihovo zavedanje 
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o drugih raste (niso več tako egocentrični), prav tako zavedanje o zunanjem svetu in o 

življenjskih problematikah. Vse te značilnosti naj bi imel učitelj v mislih, ko sestavlja načrt 

poučevanja starejših učencev v osnovni šoli (prav tam). Brumen (2004) omenja, da starejši 

učenci uzaveščajo jezikovni sistem in usvajajo slovnico, zaradi česar jih je treba poučevati z 

drugačnimi, prilagojenimi didaktično-metodičnimi pristopi. Med drugim svetuje, naj učne 

vsebine pri starejših učencih, zaradi zavestnega učenja jezika, vključujejo naloge, ki urijo 

branje z razumevanjem in tvorjenje krajših besedil, ki vključujejo ciljne jezikovne strukture. 

V kontekstu naj se lotevajo analize jezikovnih struktur ter povezujejo usvojene jezikovne 

strukture v sistem. Pri podajanju snovi je pomembna tudi raznovrstnost besedil in aktivnosti 

ter avtentične vsebine, ki so predstavljene v konkretnih situacijah (prav tam). 

Pižorn (2009a) pa pri starejših učencih izpostavi vidik samokritičnosti, ki se pojavi v času 

pubertete. Zaradi večje samokritičnosti se lahko v posameznikih pojavljajo občutja, ki 

otežujejo učenje novega jezika. Prav tako je pri njih večji vpliv družbe, saj mladostniki ne 

želijo, da bi se jim drugi posmehovali, bodisi zaradi napačne izgovarjave besed v angleščini 

ali zaradi drugih napak. Avtorica zato svetuje, da se učenje tujega jezika začne v zgodnjem, 

pred pubertetnim obdobjem, ko otrok še ni preveč samokritičen in si v jeziku lažje ustvari 

dobro podlago za nadaljnje učenje (prav tam).  

2 DIDAKTIČNO OBLIKOVANJE POUČEVANJA ANGLEŠČINE 

Nove življenjske razmere v zadnjih desetletjih so usmerjale razvoj didaktike tujih jezikov. 

Poučevanje tujih jezikov je postalo bolj učinkovito in uporabno, med drugim tudi zaradi (Čok, 

Skela, Kogoj in Razdevšek-Pučko, 1999): 

- potrebe, da vedno več ljudi govori tuji jezik; 

- uporabnosti tujega jezika v vsakdanjem življenju; 

- sklepanja mednarodnih prijateljstev in želje po spoznavanju novih kultur; 

- zavedanja, da poznavanje tujih kultur posamezniku pomaga pri osebnostni rasti, itd.  

Pri poučevanju je pomembno, da upoštevamo učenčeve telesne, čustvene ter socialne potrebe 

in njihovo stopnjo zrelosti (Čok idr.). Mlajši otroci, pred vstopom v osnovno šolo, imajo radi 

zgodbe in pesmi ter radi rišejo. Ker poučevanje mlajših zahteva drugačen pristop, je pri 

poučevanju tujega jezika na zgodnji ravni pomembno, da so otroci tudi gibalno aktivni, da so 

aktivnosti vodene, natančno določene in ne daljše od 10 minut ter da se učitelj poslužuje 

pravilnega angleškega govora. Mlajše učence za učenje motivira tudi to, da so aktivnosti 

podprte s slikovnim ali realističnim materialom in da spoznajo tudi osebe, katerih materni 

jezik je angleščina (prav tam). Mlajši otroci so bolj občutljivi za zvoke in ritem novih jezikov, 

prav tako pa uživajo ob posnemanju novih glasov in vzorcev (Pinter, 2006). Malce starejši 

učenci, proti koncu prvega triletja, se radi igrajo z družabnimi igrami ter so že motorično 

spretnejši (Kosinac, 2003).. V nižjih razredih osnovne šole se otroci še vedno radi igrajo in 

ustvarjajo, za njih pa so primerne bolj aktivne igre. So tekmovalni in hkrati zelo učljivi. 

Zbranost otrok traja cca 10 minut (prav tam). Starejši učenci so, kot smo že omenili, bolj 

kritični do sebe in svojega znanja (Pižorn, 2009). Ker se jezika učijo zavestno, že razumejo 

jezikovna pravila in znanje povezujejo z lastnimi izkušnjami (Brumen, 2004). Novega jezika 

se učijo z razlogom, učenja se lotevajo bolj analitično in se posvečajo tudi detajlom, kar 

vpliva na njihovo zaznavo jezika ter jim pomaga pri učenju (Pinter, 2006). 
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2.1 CILJI UČENJA TUJEGA JEZIKA 

Čok idr. (1999) poudarjajo, da je pri samem načrtovanju pouka in pri poučevanju potrebno 

dovolj jasno oblikovati učne cilje. Dobro zastavljeni cilji učitelje usmerjajo in jim določijo 

okvir poučevanja ter osnovo, na podlagi katere določajo vsebine in dejavnosti, razdelitev 

snovi na manjše enote, izbirajo učna gradiva, dejavnosti ter sestavljajo preverjanja in 

ocenjevanja znanja. Brewster, Ellis in Girard (2002) opozarjajo, da moramo biti pri 

postavljanju ciljev, ko načrtujemo učni program, še posebej pozorni, da so ti ustrezni za 

otroke, in niso pretirano ambiciozni in nerealistični. Cilj naj ne bi bil, da otroci postanejo 

dvojezični, temveč da jih jezikovno, psihološko in kulturno pripravimo na učenje jezika (prav 

tam). Nerealistična pričakovanja o otrokovem napredku pri tujem jeziku imajo pogosto tudi 

starši, zato je naloga učitelja, da jim pojasni, kaj naj pričakujejo (Pinter, 2006). Učni načrt 

spodbuja povezovanje poučevanja angleščine in drugih predmetov, ki naj ne bi potekal le na 

ravni vsebin, temveč tudi na procesni in konceptualni ravni, tj. razvijanje različnih spretnosti 

in povezovanje pojmov pri različnih predmetih (UN za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). 

Učenje tujega jezika krepi mnoge učenčeve zmožnosti (jezikovne, spoznavne, metakognitivne 

itd.) in jih pripravlja na vseživljenjsko učenje (prav tam). Tudi Čok idr. navajajo, da učenci z 

učenjem tujega jezika na razredni stopnji »razvijajo svojo osebnost in bogatijo pozitivne učne 

izkušnje in intelektualne sposobnosti, pridobivajo čustvene, moralne in etične vrednote« 

(1999: 61). Učenci razvijajo svojo samostojnost in se urijo v socialnem učenju (prav tam). Na 

začetni stopnji šolanja razvijamo predvsem sporazumevalno zmožnost učencev, s čimer jim 

omogočimo lažje vključevanje v kulturo govorcev ciljnega jezika (UN za tuji jezik v 2. in 3. 

razredu, 2013). V nižjih razredih se od začetka uri poslušanje in slušno razumevanje, ki se mu 

kasneje pridružita tudi govorno sporazumevanje in sporočanje in branje ter bralno 

razumevanje. Gradiva vsebujejo besedišče iz znanih tematik, so kratka, prilagojena učencem 

in jasno strukturirana. Učenci v prvem triletju v tujem jeziku še ne ustvarjajo zapisov, saj se 

cilji, ki se navezujejo na pisanje, pojavijo v 4. razredu (prav tam). Učni načrt za angleščino 

(2016) navaja, da se pri učencih višjih razredov, tj. drugega in tretjega vzgojno-

izobraževalnega obdobja, razvija spretnosti poslušanja in slušnega razumevanja, govornega 

sporazumevanja in sporočanja, branja in bralnega razumevanja ter pisnega sporočanja in 

razumevanja, zato se cilji za višje razrede osnovne šole na področju razvijanja 

sporazumevalne jezikovne zmožnosti dotikajo vseh naštetih področij (prav tam). Pri 

poslušanju in slušnem razumevanju želimo doseči cilj, da bodo učenci razumeli besedna 

sporočila v angleščini, nebesedne prvine sporočanja in jih bodo znali uporabiti v vsakdanji 

komunikaciji. Cilj branja in bralnega razumevanja, ki so se ga na nižji stopnji dotaknili 

predvsem z dekodiranjem, je da na višji stopnji pisana besedila v angleščini razumejo in jih 

uporabljajo za sporazumevanje. V drugi in tretji triadi se učenci naučijo čim bolj pravilno 

govorno sporazumevati, naučijo pa se tudi ustrezno zapisovati besedila v angleščini (prav 

tam). 

Seliškar (1995) kot najpomembnejši cilj zgodnjega učenja angleščine izpostavi svobodno 

uporabo ustne, kasneje tudi pisne besede, predvsem pa je bistveno, da se v otroku ustvari 

pozitiven odnos do učenja jezika. Kratkoročni cilji, ki jih želimo doseči pri zgodnjem 

poučevanju, segajo na področje poslušanja (otrok razume tujo besedo), govorjenja (otrok tvori 

preproste stavke, sprašuje in odgovarja na vprašanja), branje in pisanje pa nastopita kasneje, 

vendar ju lahko otrok s pomočjo vizualnih podpor kmalu usvoji (prav tam). Med 

dolgoročnimi cilji, ki jih dosežemo po končanem zgodnjem učenju tujega jezika, našteva tudi 

razvijanje občutka za jezik, občutek za drugačno kulturo in pripravo na kasnejše učenje tujega 

jezika, saj bo učenec, ki je zgodaj začel z učenjem angleščine, v višjih razredih osnovne šole 

lažje in bolj sproščeno komuniciral ter povezoval domač in tuj svet. Ker bo učenec s seboj 

prinesel tudi ljubezen do predmeta, se bo v višjih razredih, ko učenje ne bo več igrivo, lažje 
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spoprijel z zahtevnejšimi jezikovnimi pojmi (prav tam). Tudi Čok idr. (1999) kot enega izmed 

ciljev poučevanja izpostavijo motivacijo, ki jo z zgodnjim učenjem pridobijo učenci, in vpliva 

na zanimanje za učenje tujega jezika tako v šoli, kot tudi zunaj nje.  

Gledano širše, učenje jezikov v otroštvu s seboj prinaša tudi znanje o večkulturnosti (Pižorn, 

2009a). Učenci spoznajo kulturo ciljnega jezika in se soočijo z morebitnimi stereotipi, s čimer 

gradijo empatijo do te kulture. Večjezičnost hkrati pozitivno vpliva na strpnost do 

večkulturnosti, tako v domačem okolju kot širše v svetu, kar je eden glavnih ciljev poučevanja 

jezika v zgodnjem obdobju (prav tam). V učencih torej poleg samega učenja jezika in njegove 

rabe vzbudimo tudi zavedanje o tujih jezikih in kulturah (Brewster idr, 2002). 

2.2 METODE IN NAČINI POUČEVANJA 

Kljub temu, da težko izberemo najboljši način poučevanja tujih jezikov na zgodnji stopnji, se 

je izoblikovala nekakšna okvirna metodologija poučevanja v osnovni šoli (Skela in Dagarin 

Fojkar, 2009). Biti mora skladna s cilji, ki so določeni za posamezno stopnjo in uresničevati 

vzgojni pristop skozi igrivost. Takšna metodologija vključuje avtonomnost posameznega 

učitelja, da lahko izbere način poučevanja, ki mu ustreza in gradiva, s katerimi bo delal; 

upošteva otrokove potrebe in interese ter je osredinjena na celostno izobraževanje; se 

vsebinsko povezuje z drugimi predmeti in vključuje poučevanje, ki je aktivno ter razgibano 

(prav tam).  

Pri poučevanju in učenju na splošno Tomić (1997) poudarja zmanjšano aktivnost učitelja, ki 

poučuje, in povečan delež učenja, torej povečan delež smiselno vpletenih aktivnosti učencev. 

Učenec naj bistvo odkriva preko različnih aktivnosti, s čimer bo poleg učenja oblikoval tudi 

svoje vrednote. Tomić navaja, da je poučevanje določeno z etapami, ki si logično sledijo in s 

katerimi želimo doseči zastavljene cilje. Samo poučevanje je torej potrebno premišljeno 

zasnovati, pri tem pa je pomembna tudi uporaba ustreznih učnih metod. Avtorica poudarja, da 

je učenje bolj uspešno, če se učitelj poslužuje različnih učnih metod, uporaba le-teh pa je med 

drugim odvisna od obravnavane vsebine, ciljev, ki jih želimo doseči z učno uro, razvojne 

stopnje učencev, števila učencev in razpoložljivega časa; prav tako pa je pomembna tudi 

učiteljeva osebnost, okolica šole in finance ter tehnična opremljenost šole. Poznamo (prav 

tam): 

- verbalno-tekstualne metode, kamor sodijo npr. metoda razlage, metoda pogovora in 

metoda dela z besedilom; 

- ilustrativno-demonstracijske metode, kjer učitelj demonstrira, učenec pa opazuje; 

- laboratorijsko-eksperimentalne metode, ki so mogoče predvsem pri predmetih, kjer je 

pomembno izvajati laboratorijske vaje  ter eksperimente in 

- izkušenjsko učenje, ki označuje učenje kot proces, v katerem skozi izkušnje 

pridobivamo znanje. 

Brumen (2004) navaja, da mora biti pouk za mlajše učence zelo nazoren in svetuje, da učitelj 

učne metode, ki jih uporablja, oblikuje tako, da vanje vključi vse čute učenca. Dejavnosti 

morajo biti načrtovane z nekim smislom, da si logično sledijo, vsebujejo pa naj različne igre, 

dejavnosti za krepitev jezikovnih struktur ter tudi nebesedne odzive (izražanje skozi gib, ples, 

risanje ipd.). S tem ima v mislih predvsem uporabo verbalno-tekstualnih metod in 

ilustrativno-demonstracijskih metod, če se navežemo na klasifikacijo Tomićeve (1997). Pri 

zgodnjem učenju tujega jezika je pomembno, da je učenje usmerjeno v dogajanje in da je 

poučevanje interaktivno, zato je priporočljivo, da učitelj v poučevanje vključuje gibalne 

aktivnosti, slike ter lutke in predmete (Brumen, 2004). 
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»Pridobivanje tujejezičnih struktur mora slediti naravnemu, celostnemu učenju, »družabnemu 

učenju z vsemi čutili« in socialnemu učenju, ki naj ne bo nikoli dolgočasno« (Brumen, 2004: 

4). Avtorica družabno učenje definira kot pouk, v katerega učitelj vključi veliko iger v 

dvojicah in v skupini, učenci se med učno uro gibljejo ter se z jezikom spoznavajo tudi preko 

pripovedovanja. Interaktivne dejavnosti služijo kot urjenje otrokove jezikovne kompetence, 

saj otrok, ki zna uporabiti besede in besedne zveze v različnih igrah in dialogih, te iste besede 

uporabi tudi za izražanje vprašanj, zahtev, povabil ipd. Strukture, ki se jih otrok nauči preko 

pozitivnih in življenjskih situacij, se v otroških možganih ohranijo dlje časa. Avtorica zato za 

urjenje jezikovnih kompetenc priporoča različne skupinske igre, ki vsebujejo igranje vlog 

(prav tam). Druge primerne dejavnosti za poučevanje tujega jezika angleščine, predvsem na 

zgodnji stopnji, vključujejo: 

- Pesmi; saj si otroci jezik lažje zapomnijo, če poslušajo in pojejo preproste pesmi, se ob 

njih gibajo in se hkrati razvedrijo. Petje pozitivno vpliva tudi na spomin in zbranost 

učencev (Kosinac, 2003). 

- Zgodbe; s katerimi pri otrocih urimo slušno razumevanje, ob slikah iz zgodbe pa 

vadijo tudi govor. Aktivnosti lahko vključujejo tudi ustvarjanje, razvrščanje slik in 

dramatizacijo. Pri uporabi zgodb pri pouku je pomembno, da jih učitelj prebere 

doživeto (prav tam). 

- Likovno izražanje; saj spodbuja otrokovo domišljijo in njegove ročne spretnosti. 

Možnosti vključevanja likovnih dejavnosti v učenje tujega jezika je ogromno, od 

risanja, barvanja, izrezovanja, obkroževanja in lepljenja do razvijanja otrokove 

ustvarjalnosti. Pride lahko tudi do pasivnega usvajanja znanja, če učitelj podaja 

navodila v angleščini (prav tam). 

- Igre; saj ob »igranju« otroci pogosto ne opazijo, da je dejavnost pravzaprav namenjena 

učenju. Pri uporabi iger med poukom dosežemo pogosto ponavljanje besed in 

besednih zvez ter razvijamo sodelovanje med učenci. Za mlajše otroke so sploh zelo 

primerne igre, ki vključujejo gibanje (Lundberg in Keaveney, 2014). Igra je pri otroku 

najbolj dinamična oblika njegove dejavnosti (Čok, 2009). Didaktične igre pripomorejo 

tudi k socializaciji otrok, razvijajo njihove spretnosti, pomagajo pri vzgoji in 

pripomorejo k oblikovanju otrokove osebnosti (Krapše, 1998, v Čok, 2009).  

- Gibanje oz. popolni telesni odziv (ang. TPR - Total Physical Response); kjer učitelj 

podaja navodila v angleškem jeziku, učenci pa jih izvedejo (Lundberg in Keaveney, 

2014).Več o samem pristopu je v poglavju 3.2.2. 

Pri vseh teh dejavnostih pa je na zgodnji stopnji potrebno paziti, da je jezik sredstvo, s 

katerim poučujemo, in ne objekt poučevanja. Najboljši rezultati bodo pri učencih doseženi, če 

bodo le-ti aktivno udeleženi v dejavnostih, ki pa morajo biti primerno zahtevne. Ker gre za 

mlajše učence, mora biti pouk še posebej nazoren in je priporočljivo, da se učitelj poslužuje 

mimike, izrazitih gibov, slikovnega materiala in konkretnih predmetov (Brumen, 2003). 

Skela in Dagarin Fojkar (2009) navajata, da so na pedagogiko poučevanja tujih jezikov do 

sedaj vplivali predvsem EFL-modeli poučevanja (ang. English as a Foreign Language) in 

mainstreamovski modeli poučevanja, ki vključujejo medpredmetne povezave, projektna dela, 

osredinjenost na temo, dejavnosti ipd. Pristopa se med seboj razlikujeta, saj prvi poudarja, da 

je učenje jezika zavesten proces, pri drugem pa velja, da jezik usvajamo mimogrede, skozi 

izvajanje različnih dejavnosti. Avtorja menita, bi uspešna pedagogika poučevanja tujih 

jezikov morala vključevati obe metodologiji, saj je učenje tujega jezika tako zaveden kot 

nezaveden proces. Prav tako je potrebno upoštevati, da ima v Sloveniji angleščina vodilno 

vlogo med tujimi jeziki, ki so jim otroci izpostavljeni, vedno pa bodo različna tudi predznanja, 

s katerimi bodo učenci vstopali v šolo (prav tam). 
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2.3 DIFERENCIACIJA POUČEVANJA 

Pomembna naloga učitelja je diferenciacija, s katero lažje zadovolji potrebe posameznih 

učencev in naredi učenje bolj personalizirano (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). S pomočjo 

diferenciacije lahko odpravimo morebitne težave, ki jih imajo učenci pri učenju tujega jezika 

in jim pomagamo priti do občutka, da zmorejo (prav tam). Strmčnik (2001) je definiral 

diferenciacijo kot grobo individualizacijo, ki v okviru manjše učne skupine zajema razlike 

učencev, tako učne kot tudi druge, ne gre pa do čisto vsakega posameznika. Za kvaliteten 

pouk je uporaba diferenciacije nujna, saj je potrebno upoštevati učne ter druge razlike med 

učenci. Res da diferenciacija ni enostavna, vendar spodbuja samostojnost in osebnostni razvoj 

učenca. Lažje jo je izvajati v okviru manjše učne skupine, kjer lahko učitelj prilagodi učna 

sredstva in čas zahtevam posameznih učencev. Diferenciacijo lahko nudimo na različne 

načine, bodisi v obliki učne pomoči, prilagojene učne vsebine, uporabo različnih učnih metod, 

ali pa s prilagoditvijo učnih ciljev in domačih nalog (prav tam). 

Na zgodnji ravni učenja tujega jezika bodo učenci znanje o jeziku kot o sistemu dobili 

mimogrede, saj na tej stopnji sistematično še ne poučujemo slovnice (Seliškar, 1995). Kot 

diferenciacijo in individualizacijo lahko pri zgodnjem učenju tujega jezika tako štejemo že 

različno hitro usvajanje besednega zaklada. Narobe ni niti, če učitelj nekaterim radovednežem 

že pojasni določene jezikovne prvine, saj so nekateri že sposobni razumeti abstraktne pojme 

(prav tam). 

Učni načrti za angleščino o diferenciaciji povedo sledeče: 

- V 1. razredu, v katerem je angleščina neobvezni izbirni predmet, UN svetuje 

diferenciacijo v vseh fazah pouka – v fazi načrtovanja, v fazi izvajanja ter v fazi, ko 

preverjamo učenčev napredek. Prilagodimo lahko učne vsebine, metode dela in smo 

pozorni na specifične skupine ter posameznike (UN za tuji jezik v 1. razredu, 2013). 

- V 2. in 3. razredu velja enako kot v 1. razredu – učni načrt svetuje diferenciacijo v 

vseh fazah pouka, opozarja pa tudi na različne nivoje znanj, s katerimi učenci vstopajo 

v 2. razred. Stopnja znanja je med drugim odvisna tudi od tega, če so se učenci 

angleščine učili že v 1. razredu oziroma v predšolskem obdobju. Učiteljeva naloga je, 

da preveri začetno raven znanja učencev in jo tekom šolskega leta z ustreznimi 

vsebinami in metodami nadgradi, pri tem pa pazi na prilagajanje snovi in pristopov 

glede na posameznikov vstopni nivo sporazumevalne jezikovne zmožnosti v 

angleščini (UN za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013).  

- Od 4. do 9. razreda še vedno velja, da se pouk diferencira v vseh fazah in sicer v obliki 

notranje diferenciacije. Nivo sporazumevalne zmožnosti v angleščini je različen med 

posameznimi učenci, te razlike pa so odvisne tako od notranjih dejavnikov (učenčeve 

sposobnosti, njegovi učni stili, potrebe, motivacija in interes za učenje, jezikovno 

predznanje ter odnos do tuje kulture) kot tudi od zunanjih dejavnikov (priložnost za 

učenje tujega jezika in njegovo uporabo, stik s tem jezikom ipd.). Učitelj mora 

poskrbeti za učence, ki dosegajo višjo raven, saj lahko sicer izgubijo motivacijo za 

učenje, hkrati pa pouk prilagoditi tudi tistim učencem, ki uporabljajo le posamezne 

besedne zveze v tujem jeziku ali celo neverbalno komunikacijo in njihov prvi jezik. 

Ker se učitelj sooča s heterogeno učno skupino, si lahko pomaga s pravilno izbiro 

učnih vsebin in ustreznim pristopom ter skrbno izbranimi učnimi metodami, ki jih nato 

prilagaja glede na sporazumevalne ravni učencev (UN za angleščino od 4. do 9. 

razreda, 2016). 
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2.4 VKLJUČEVANJE KULTURE 

Otroci se s tujo kulturo spoznavajo prek spleta, glasbe in televizije in se tako že od malih nog 

srečujejo z angleščino v vsakdanjem življenju (Brewster idr, 2002). Države so zato začele v 

poučevanje tujega jezika vključevati tudi kulturno ozaveščanje in medkulturno učenje, da bi 

učence spodbudile k razumevanju drugih kultur in običajev. Otrokom želijo pojasniti, da 

lahko dejanja, ki so zakoreninjena v naši kulturi, vplivajo na naše razumevanje sveta in jih 

spodbujajo, da kljub temu, da smo del neke skupnosti vedo, da nov jezik odpira svet v novo 

kulturo in novo skupnost. Zavest o drugih kulturah učencem pomaga razumeti sklop kulturnih 

značilnosti, ki zaznamujejo določeno kulturo, npr. stereotipi, podobnosti in razlike med 

njihovo in tujo kulturo, prazniki ipd. (prav tam). Prednost zgodnjega uvajanja določenih 

vzorcev medkulturne komunikacije je tudi razvijanje otrokove sposobnosti, da se bo znašel 

med kulturnimi ovirami, znal bo razvijati posebnosti in jih ohranjati, uči pa se tudi 

prilagajanja skupnemu (Čok, 2009). 

O kulturi tujega jezika se učenci učijo skozi aktivnosti in gradiva, ki so skrbno načrtovana in 

zagotovijo tako jezikovno kot tudi medkulturno znanje (Brewster idr, 2002. Učenje kulture je 

vpleteno v pouk in pri njem ne gre za navajanje dejstev. Če se le da, pri poučevanju 

uporabimo avtentična gradiva, pripravimo realistično situacijo in spodbujamo učence, da 

opazujejo, sprašujejo in primerjajo nova znanja. Pazimo, da je kultura predstavljena z vidika 

otroka, ne z vidika odrasle osebe. Učence lahko kulture učimo že preko pesmi in rim, kjer 

lahko primerjajo tuje pesmi s pesmimi v svojem jeziku; v pomoč so nam zgodbe, različni 

tematski projekti, ki vsebujejo del tuje kulture in predmeti, ki so značilni za tujo državo ali v 

njej trenutno popularni. Eden izmed načinov predstavljanja tuje kulture pa je tudi stik s tujci, s 

katerimi lahko izvedemo različne dejavnosti, intervjuje, dopisovanja ipd., sploh z malo 

starejšimi učenci (prav tam). 

 

3 INOVATIVNO UČENJE 

3.1 ZNAČILNOSTI INOVATIVNEGA UČENJA  

Vsako poučevanje samo po sebi ni inovativno. Inovativna učna okolja odlikujejo sledeče 

značilnosti (Žitnik, 2016):  

- učenje je družabno in sodelovalno;  

- v središču je učenje in zavedanje učencev, da se učijo;  

- razlike med posamezniki so zaznane in upoštevane, prav tako njihova motivacija; 

- pomembne so formativne povratne informacije in povezanost predmetov in aktivnosti. 

Pogosto zmotno prepričanje je, da interaktivne table, računalniki in podobna tehnologija 

ustvarjajo inovativno učno okolje, vendar ga ne. So le pripomoček, s katerim lahko učencu 

nudimo dodatno motivacijo za učenje. Žitnik (2016) nadalje piše, da je pravo inovativno učno 

okolje tisto, ki na učenca deluje spodbudno in v njem vzbudi željo po aktivnosti zaradi 

zanimanja, in ne zaradi ocen ali morebitnih nagrad. Podobno definicijo nam poda tudi Rifel 

(2016), ki meni da učenje v inovativnem učnem okolju temelji na lastni izkušnji učenca, 

zagotavlja prostor za ustvarjalnost in se odvija v skupnosti. Gre za odstop od klasičnih 

pedagoških praks in od učitelja zahteva skrbno načrtovanje ter evalvacijo učnega dela (prav 

tam). Veliko lahko učitelj naredi že s svojim načinom razlaganja, vprašanji, ki jih zastavlja 
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učencem ter zastavljenimi nalogami, ki spodbujajo ustvarjalno razmišljanje in fantazijo 

(Pečjak, 2004). Z vsem tem pripomore k nekoliko bolj ustvarjalni klimi v razredu in z 

zanimivim načinom dela motivira učence za delo (prav tam). 

Izkušnje dveh učiteljic, ki sta v razredu vzpostavili inovativno učno okolje kažejo, da so 

učenci med urami bolj umirjeni, sploh če jim je omogočeno gibanje (Mohorič Naglič in 

Peternelj, 2016). Kadar pa gre za učenje znotraj otrokovih interesov, to nanje deluje še 

posebej spodbudno. Če je njihovo delo natančno oblikovano in določeno, aktivnosti dobijo 

smisel in učenci ugotovijo, da je pridobljeno znanje pravzaprav koristno (prav tam). 

3.2 INOVATIVNO POUČEVANJE ANGLEŠČINE  

Če se osredotočimo na inovativne pristope pri poučevanju angleškega jezika, Kovačič (2016) 

meni, da je pri tem bistvenega pomena predvsem velika aktivnost učencev, učitelj pa mora 

izbrati primerne učne oblike in metode ter učencem zagotoviti kvalitetno povratno 

informacijo. Učenci se večinoma radi učijo angleščino, saj se zavedajo njene koristnosti, 

veliko pa pripomoremo tudi učitelji z ustrezno izbiro obravnavanih tem, ki jih poznajo iz 

vsakdanjega življenja. Znotraj inovativnosti pri poučevanju angleščine je za otroke 

neprecenljiva tudi izkušnja pogovora z naravnim govorcem, ki lahko obišče šolo, ali izlet v 

okolje, kjer govorijo jezik, ki se ga uči (prav tam). Tudi Bizjak (2010) navaja, da je uporaba 

jezika v socialnih situacijah dober način za izpopolnjevanje znanja tujega jezika. 

Komunikacija v tujem jeziku predstavlja motivacijo za nadaljnje učenje jezika, pogovor pa je 

eden izmed preprostih načinov učenja jezika (prav tam). Potrebno je motivirati učence, da 

dosežejo cilje, kar dosežemo z dejavnostmi in metodami, ki spodbujajo ustvarjalnost (Kovačič 

2016). Vključevanje v projekte in interesne dejavnosti prav tako pomaga zviševati 

motiviranost učencev za delo. Pomembno je tudi medpredmetno povezovanje v smislu 

vključevanja angleščine v vsakdanje dejavnosti, npr. v peko palačink ali izdelovanje 

predmetov po navodilih (prav tam). Takšno poučevanje je v skladu z metodo CLIL, kjer gre 

za poučevanje vsebine in hkratno učenje tujega jezika (Lipavic Oštir, Lipovec in Rajšp, 

2015). Podrobneje bomo opisali dve izmed inovativnih metod poučevanja, medpredmetno 

povezovanje in znotraj njega pristop CLIL ter popoln telesni odziv. 

3.2.1 Medpredmetno povezovanje 

Medpredmetno povezovanje med predmeti je eno izmed inovativnih  načinov poučevanja 

(Jeya Harish, Krishnakumar, Dharma Raja, 2011). Šolski predmeti se lahko drug na drugega 

navezujejo na podlagi osrednje teme pri posamezni snovi, na podlagi določenega problema, 

procesa ali izkušnje (Jacobs, 1989, v Jeya Harish idr, 2011). Bevc (2008) pravi, da je potrebno 

pri sodobnejšem načrtovanju šolskega dela posebno skrb nameniti ciljem. Le-teh ne moremo 

doseči brez ustreznega medpredmetnega povezovanja med predmeti. Tovrstno medpredmetno 

načrtovanje temelji tako na vsebinskih povezavah in povezovanju obstoječega znanja, kot tudi 

na načrtovanju dejavnosti učencev, preko katerih ti lahko dosegajo vseživljenjska znanja 

(prav tam). 

Če razmišljamo v smeri holističnega izobraževanja in celostnega učenja učencev, potem je 

vpletanje tujega jezika v ostale šolske predmete smiselno iz več razlogov (Pinter, 2006). 

Ponavljanje konceptov in besed v tujem jeziku okrepi predhodno usvojeno znanje, 

podzavestno pa tak način poučevanja sporoča, da se je mogoče o vsem pogovarjati v 

maternem in v tujem jeziku (prav tam). Medpredmetne povezave so za učenje pomembne, ker 

učenje pravzaprav temelji na tem, da so učenci sposobni ustvarjati povezave med znanjem, 

izkušnjami in novimi informacijami (Jeya Harish idr, 2011). 
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Ena izmed možnosti medpredmetnega povezovanja angleščine in ostalih šolskih predmetov je 

pristop poučevanja CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning) (Pinter, 2006). Ta 

pristop mnogo šol po svetu uporablja za sistematično vključevanje tujega jezika v ostale 

predmete (prav tam). 

3.2.1.1 CLIL 

CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning) je eden izmed inovativnih trendov v 

novejših pristopih k poučevanju tujega oziroma drugega jezika (Garay Alvarez, 2007). Gre za 

učenje in poučevanje predmetov v tujem jeziku, države po svetu pa se ga poslužujejo na 

različne načine – pouk lahko v celoti poteka v prvem in drugem jeziku, lahko pa v drugem 

jeziku učimo le določene šolske predmete ali del predmetov (Ball, Kelly in Clegg, 2015). 

CLIL kot način poučevanja ne sledi neki strogi doktrini, temveč učiteljem omogoča 

fleksibilnost in vzpostavljanje načina poučevanja, ki ustreza njim samim (prav tam). CLIL 

predstavlja most med jezikom in učno vsebino (Garay Alvarez, 2007). Učence spodbuja k 

temu, da jezik uporabijo za dejansko sredstvo komunikacije in zagotavlja pogoje, da se učenci 

tujega jezika učijo z uporabo, ne le z preučevanjem jezika in reševanjem vaj (prav tam). 

Na uspešnost CLIL-a pri poučevanju med drugim vplivajo naslednji faktorji (Ball idr., 2015): 

- predhodna izobrazba oziroma učno ozadje učencev, 

- tujejezična zmožnost učencev, 

- nivo pismenosti učencev v maternem jeziku in njihove kognitivne jezikovne 

zmožnosti v maternem jeziku, 

- usposobljenost učiteljev za poučevanje predmetov v tujem jeziku, 

- učiteljevo znanje tujega jezika, 

- dejstvo, ali je v tujem jeziku poučevan le del učnega programa ali celoten program, 

- izpostavljenost tujemu jeziku v družbi in 

- podpora države oziroma šolstva. 

Jazbec in Lipavic Oštir (2009) kot prednosti CLILA navajata dejstvo, da se učenci jezika 

učijo na impliciten način, saj se pouk ne osredotoča na jezikovni sistem, temveč na uporabo 

jezika pri nejezikovnih vsebinah, posledično sledi tudi znanje jezika. Ker ima učenec v prvem 

jeziku že razvite nekatere koncepte, jih zdaj v tujem jeziku le dopolnjuje. Med uspehi 

izvajanja CLIL-a je zabeležen podatek, da se lahko eno leto učenja s CLIL-om v tujem jeziku 

primerja z usvojenim znanjem jezika, ki ga učenci sicer prejmejo v 3-4 letih pouka tujega 

jezika, če ta poteka pet ur tedensko (Wode, 2004, v Jazbec in Lipavic Oštir, 2009). Pri 

konceptu CLIL-a gre za interaktivni učni pristop (Garay Alvarez, 2007). Vnos novega 

besedišča mora biti podkrepljen z uporabo vizualnih in multimedijskih pripomočkov. Mladim 

učencem je tako dana možnost holističnega načina učenja, ki temelji na praktičnih izkušnjah 

(prav tam). Dodatna odlika takega načina je tudi ekonomičnost, saj CLIL ne povečuje števila 

ur na urniku z dodatnim predmetom, zanj pa prav tako niso potrebne dodatne učiteljice, 

seveda ob predpostavki, da so razredne učiteljice primerno izobražene (Jazbec in Lipavic 

Oštir, 2009). CLIL pri učencih poveča motivacijo za učenje, pomaga razviti kulturno zavest in 

zagotavlja boljšo povezavo med vsebinami, kar so še dodatne prednosti (Lipavic Oštir idr., 

2015). Skrb, da bi učenje tujega jezika preko tujejezičnega poučevanja negativno vplivalo na 

razvoj maternega jezika, je odveč (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009). Izvedene so bile raziskave, 

ki so pokazale, da z uporabo CLIL-a pri pouku, materni jezik ne utrpi nobenih primanjkljajev, 

v nekaterih primerih celo nasprotno – prihaja do vzajemnosti pri bogatenju obeh jezikov, 

enega z drugim (prav tam). 
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3.2.2 Gibanje 

Gibanje oziroma telesna dejavnost ima v vseh življenjskih obdobjih nadvse pomembno vlogo. 

Gibanje je nujno potrebno za človekov biološki, socialni in kognitivni razvoj, prav tako igra 

pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja in vitalnosti (Škof, 2010). Tomori (2005) navaja, da 

zadostna količina gibanja pozitivno vpliva na intelektualne zmogljivosti, po telesni aktivnosti 

pa se ljudje običajno počutijo bolj zbrani in lažje razmišljajo. Gibanje prav tako pomaga 

telesu pri sprostitvi, tako telesni kot tudi psihični, ter vpliva na izboljšanje razpoloženja (prav 

tam). Začenjajo se pojavljati inovativni pristopi, ki združujejo mnoge ukrepe, ki pozitivno 

vplivajo na naše možgane, in mednje sodi tudi redno gibanje (Bherer, 2015). 

Otroci so generacija, ki potrebuje veliko gibanja (Tomori, 2010). S telesno aktivnostjo krepijo 

svoje telo in razvijajo motoriko, potreba po gibanju pa je zanje povsem naravna. Omogoča 

jim, da se s stvarmi pobližje spoznajo, da zadostijo svoji potrebi po radovednosti in preko 

gibanja gradijo svojo samopodobo (prav tam). 

Sproščanje z gibanjem je za otroke še bolj naravno kot za odrasle, zato jim je smiselno za 

sprostitev ponuditi dejavnost, ki omogoča gibanje in je hkrati zanimiva (Tomori, 2010). S 

telesno sprostitvijo pride tudi psihična sprostitev, ki pozitivno vpliva na zbranost otrok v šoli 

(prav tam). Šola je ena od pomembnejših ustanov, ki vplivajo na otroka in mladostnika (Škof, 

2010). Poleg domačega okolja je ravno šolsko okolje tisto, ki lahko zelo pomembno pomaga 

pri razvoju pozitivnega odnosa do gibanja. Avtor meni, da je nad gibanjem učence potrebno 

navduševati pri vseh učnih predmetih, ne le pri športni vzgoji (prav tam). Pozitiven vpliv 

gibalnih dejavnosti na otrokov telesni razvoj in na učenje je omenjal tudi Frostig (1989), ki je 

ugotovil, da se z uporabo učnih metod, ki vključujejo gibanje, pri različnih predmetih učenci 

veliko bolje učijo, saj tovrstno učenje povezuje več različnih zaznav (vidne, slušne in 

gibalne). Gre tudi za obvladovanje prostora in razumevanje različnih časovnih ter prostorskih 

pojmov. Gibalne dejavnosti otroke prav tako učijo nadzirati svoje gibanje in jim dajejo 

zavedanje, kako pomemben je samonadzor in da so za nadzor odgovorni sami (prav tam). 

V pouk je gibanje mogoče vključiti na različne načine (Dežman, 1990). Učitelj se lahko 

poslužuje minute za zdravje, ko opazi da učenci med učno uro potrebujejo sprostitev. Gre za 

nekaj gibalnih nalog, ki učence psihično sprostijo, jih poživijo in zadovoljijo njihovo potrebo 

po gibanju (prav tam). Druga možnost je, da učitelj učencem med poukom ponudi 

sprostitvene dejavnosti, gibanje pa je lahko tudi sredstvo za obravnavo učne snovi (Tomori, 

2010). 

3.2.2.1 Popoln telesni odziv 

Popoln telesni odziv ali TPR (ang. Total Physical Response) je pristop k poučevanju tujih 

jezikov, ki ga je razvil James J. Asher, in temelji na predpostavki, da se tudi tujega jezika 

učimo z dekodiranjem, tako kot v zgodnjem otroštvu maternega jezika (Asher, 2009). Učitelj 

učencem daje navodila, katera morajo učenci pozorno poslušati in jih izvesti tako, kot učitelj. 

Otrok učiteljevo navodilo najprej razume in ga je sposoben izvesti, šele kasneje ga zna tudi 

izgovoriti. Razumevanje jezika se dogaja prek gibanja telesa (prav tam). Navodila so najprej 

kratka, potem pa postajajo daljša in kompleksnejša. Bistvo je, da učenci tuji jezik razumejo, 

šele ko so pripravljeni, pa ga začnejo tudi govoriti (prav tam). Gre za inovativen pristop k 

poučevanju tujega jezika, kjer učenci pokažejo razumevanje učiteljevih navodil z ustreznim 

odzivanjem nanje (Furuhata, 1999). Asher je več desetletij razvijal ta koncept in s svojimi 

raziskavami dokazal, da na tak način učenci usvojijo veliko besedišča in jezikovnih struktur v 

tujem jeziku (Asher, 2009). Med učenci je pristop TPR zelo priljubljen, ker razvija njihove 

slušne sposobnosti, vključuje aktivnost in ne pritiska na učence, da bi morali v tujem jeziku že 
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govoriti (Brewster idr, 2002). Oblika pristopa TPR so tudi akcijske pesmi, rime in zgodbe, ki 

jih učitelji uporabljajo v razredu (prav tam).  

4 NEFORMALNO UČENJE 

Naša družba je družba znanja, kjer je učenje v ospredju (Cencič, Cotič in Medved Udovič, 

2008). O učenju se govori v vseh življenjskih obdobjih – vseživljenjsko učenje, učenje za 

različne družbene vloge; učimo pa se skozi različne vsebine in oblike. Poznamo formalno, 

neformalno in priložnostno učenje. Formalno učenje običajno poteka znotraj vzgojno-

izobraževalnih institucij, lahko pa poteka tudi v različnih interaktivnih učnih okoljih, ki otroke 

prevzamejo in v njih prebudijo čustva  (prav tam). Formalno izobraževanje zajema vse od 

osnovnih šol do fakultet in je hierarhično zasnovano (Devjak, 2007). Koncept 

vseživljenjskega učenja je ena izmed ključnih usmeritev 21. stoletja, znotraj katerega se 

prepletajo različni načini učenja, neformalno izobraževanje pa dobiva pomembno vlogo 

(Bizjak, 2010). 

Pod neformalno učenje spada vsako učenje, ki ne poteka znotraj formalnih izobraževalnih 

ustanov (Hager, 2012). Neformalno učenje je zelo širok pojem in zajema različne situacije, v 

katerih se ljudje učijo, od opravljanja različnih nalog, hobijev in športnih aktivnosti (prav 

tam). 

Glavne razlike med formalnim in neformalnim učenjem vključujejo delo po učnem načrtu, ki 

je značilno predvsem za formalne oblike izobraževanja, izbrana je učiteljica ali skupina 

učiteljev, ki poučuje učence, le-ti pa so na koncu nekako ocenjeni oziroma certificirani 

(Hager, 2012). To so glavne tri značilnosti formalnega izobraževanja, lahko pa jih nadalje 

razdelimo. Formalno učenje navadno poteka v formalno določeni izobraževalni ustanovi, 

sledi predpisanemu okviru dela in ima jasno zastavljene cilje (prav tam). Neformalno 

izobraževanje pa poteka zunaj glavnih sistemov izobraževanja (Devjak, 2007). Prav zaradi 

take zasnove definicije formalnega učenja lahko kot neformalno učenje opredelimo vse ostale 

oblike učenja (Hager, 2012). Pod neformalno izobraževanje sodijo tudi učne situacije, ki ne 

zadostijo vsem zgoraj naštetim kriterijem, ki naj bi opredeljevali formalno učenje (npr. če na 

koncu izobraževanja ni preverjanja in ocenjevanja znanja) (prav tam). 

4.1 NEFORMALNO UČENJE TUJEGA JEZIKA  

Pomen neformalnega izobraževanja je vedno večji, tudi na področju učenja tujih jezikov 

(Sešek, 2012). Seškova (prav tam) je opravila raziskavo, ki je pokazala, da je v Sloveniji 

neformalno učenje tujih jezikov prisotno prav med vsemi generacijami. Ponudniki programov 

so različni, od jezikovnih šol in posameznikov, ki poučujejo mladino, do državnih 

izobraževalnih ustanov, ki izvajajo programe za odrasle. Omeniti velja tudi to, da ponudbo 

neformalnih izobraževanj izvajalci lažje prilagajajo željam in zahtevam ljudi, kot kadar gre za 

določeno obliko formalnega izobraževanja (prav tam). Neformalno učenje tujega jezika lahko 

poteka tudi na delovnem mestu, s pomočjo medijev (televizija, radio, internet), z branjem in 

različnimi aktivnostmi organizacij (Devjak, 2007). Kljub temu formalno učenje tujih jezikov 

še vedno zajema največji del tujejezičnega izobraževanja, vendar ga v Sloveniji dopolnjuje 

nešteto drugih možnost neformalnega učenja tujega jezika (Sešek, 2012). Tudi pri 

neformalnem učenju tujih jezikov, katerega značilnost je, da navadno poteka zunaj državnih 

šolskih in drugih ustanov, je potrebno paziti, da je učenje sistematično, kadar poteka v 

organiziranem programu. Čeprav ocenjevanje pri neformalnem izobraževanju ni potrebno, se 
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vedno pogosteje pojavljajo dokumenti, ki povedo kakšnega izobraževanja se je oseba 

udeležila in kaj se je tam naučila (prav tam). 

Pouk tujega jezika poteka že v vrtcih, vendar ga največkrat nudijo zunanje institucije, npr. 

zasebne jezikovne šole, in gre za obliko neformalnega izobraževanja (Sešek, 2012). Poleg 

tečajev, ki so organizirani v vrtcih, imajo otroci tudi možnost inštrukcij oziroma 

individualnega pouka na domu ali pa jih starši o tujem jeziku začnejo poučevati sami. 

Statistika nam pove, da je v predšolskem obdobju v učenje tujega jezika v vrtcu vključena 

dobra desetina otrok, med učečimi jeziki pa prevladuje angleščina (prav tam). V današnjem 

obdobju zgodnjega neformalnega učenja tujega jezika že več. 

V osnovnih in srednjih šolah imajo učenci učenje tujega jezika vključeno v urnik, kljub temu 

pa se jezika učijo tudi neformalno – v zasebnih jezikovnih šolah ali v obliki inštrukcij (Sešek, 

2012). Najbolj obiskani so tečaji angleščine in nemščine, pogosti pa postajajo tudi poletni 

jezikovni tabori in tečaji, kjer se otroci največkrat učijo angleščine in to kombinirajo z 

drugimi dejavnostmi (prav tam). 

Ugotovili smo, da neformalno učenje tujega jezika za otroke in mladino v Sloveniji ponujajo 

predvsem zasebne jezikovne šole in pa posamezniki, ki se ukvarjajo s poučevanjem (Sešek, 

2012). Pri neformalnem izobraževanju odraslih je situacija precej drugačna, saj jim učenje 

tujih jezikov ponujajo različne organizacije, društva in podjetja ter državne izobraževalne 

ustanove (prav tam). Bizjak (2010) je v svoji raziskavi z odraslimi udeleženci jezikovnih 

tečajev ugotavljala, da se odrasli, ki obiskujejo jezikovne tečaje, tudi sicer veliko neformalno 

izobražujejo, saj spremljajo tujejezične program na radiu in televiziji, tuji jezik uporabljajo pri 

delu z računalnikom, berejo tujejezične knjige in članke ter komunicirajo v tujem jeziku. 

Tečajniki hitreje napredujejo, če usvojeno znanje sočasno prenašajo v prakso. Za najbolj 

uspešno pri utrjevanju tujejezičnega znanja se je izkazalo uporabljanje tujega jezika v 

socialnih situacijah (prav tam). Različne oblike neformalnega učenja imajo različen vpliv na 

hitrost učenja. Bizjakova je s svojo raziskavo dokazala, da odrasli, ki se pogosteje neformalno 

izobražujejo (torej uporabljajo jezik v komunikaciji, berejo, spremljajo novice v tujem jeziku 

ipd.), dosegajo boljše rezultate kot tisti, ki se izobražujejo samo na jezikovnem tečaju (prav 

tam). 

Neformalno izobraževanje je financirano s strani uporabnikov samih, majhen del takih 

izobraževanj je ponujen tudi brezplačno, zaposlenim, ki se izobražujejo, pa izobraževanja 

pogosto financirajo njihova podjetja oziroma delodajalci (Sešek, 2012).. Najpogostejša oblika 

učenja tujih jezikov je učenje v manjših skupinah preko tečajev, na drugem mestu je 

individualno učenje, najmanj pa se poslužujejo samostojnega učenja (prav tam). 

4.2 POLETNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI  

Poletni izobraževalni programi lahko zelo pripomorejo k izboljšanju akademskega in 

splošnega znanja otrok in mladostnikov (Sloan McCombs idr, 2011). Tekom poletja mnogo 

učencev izgubi nekaj znanja in sposobnosti, ki so jih usvojili med šolskim letom (Cooper, 

Charlton, Valentine, Muhlenbruck in Borman, 2000). Znanje učencev je ob koncu poletja v 

povprečju za en mesec za znanjem, ki so ga imeli spomladi (Sloan McCombs idr, 2011). 

Poleg izgube znanja, je tukaj tudi dejstvo, da nekateri učenci za usvajanje vsebin potrebujejo 

več časa (Ketterlin-Geller, Chard in Fien, 2008). Sodelovanje v poletnih izobraževalnih 

programih naj bi zmanjšalo izgubo znanja med poletjem in lahko celo pozitivno vpliva na 

pridobivanje znanja in razvijanje spretnosti (Sloan McCombs idr, 2011). Pozitivni rezultati 

poletnega učenja so vidni predvsem pri učencih, ki v šoli dosegajo slabše rezultate, saj jim 



15 
 

tovrstno učenje omogoča, da dosežejo rezultate in usvojijo znanje, ki ga niso uspeli usvojiti v 

preteklem šolskem letu (prav tam). 

Če želijo izvajalci poletnega učenja svojim udeležencem zagotoviti dober in kvaliteten 

program, morajo biti pozorni na nekaj dejavnikov (Cooper idr, 2000; Sloan McCombs idr, 

2011): 

- vlagati je potrebno v visoko izobražen kader, ki ga je potrebno začeti iskati dovolj 

zgodaj; 

- pomembno je zgodnje in skrbno načrtovanje programa poletne šole oziroma učenja, ki 

mu je potrebno nameniti dovolj časa; 

- pri načrtovanju dela je potrebno upoštevati nekaj karakteristik uspešnega poletnega 

programa, kot so manjše skupine za delo, individualna navodila ipd. (več o tem v 

nadaljevanju); 

- izkušnje, pridobljene na poletnem izobraževalnem tečaju, naj se povezujejo z 

izkušnjami, pridobljenimi med šolskim letom; 

- posluževati se je potrebno strategij, ki učence privabijo v tak program - pomembno je 

oglaševanje s plakati, po radiu, na krajevnih srečanjih in prireditvah ter celo v 

trgovinah, saj na ta način dosežemo kar največje število morebitnih udeležencev 

programa; 

- premisliti velja o morebitnih partnerjih, s katerimi bodo ustvarjalci programa 

sodelovali – partnerji so namreč lahko koristni za dodatno promocijo poletnega 

programa in dodajo dodatno vrednost samemu izvajanju s svojimi vrlinami in 

zmožnostmi; prav tako pa ima veliko organizacij navadno interes za sodelovanje; 

- potreben je premislek o financiranju in morebitnem sofinanciranju projektov. 

Poletni učni programi so lahko različni (Sloan McCombs idr, 2011). Razlikujejo se po 

namenu – lahko so namenjeni učencem, ki se tekom šolskega leta težje spopadajo z učno 

snovjo in se tako osredinjajo na usvajanje in utrjevanje preteklega znanja, lahko pa so 

namenjeni učno šibkejšim in učno močnejšim učencem ter se osredinjajo na snov 

prihajajočega šolskega leta (prav tam). Prav tako se poletni programi razlikujejo glede na to, 

kdo je njihov organizator – to so lahko šolska okrožja, nacionalni organizator, ki ponuja 

program v različnih krajih v državi ali pa lokalni organizator, ki deluje znotraj nekega 

področja. Poletni programi se med drugim razlikujejo tud glede na to, ali so obvezni ali 

prostovoljni, koliko časa potekajo in koliko znanja v tem času podajo udeležencem ter kje so 

locirani, torej če potekajo v učilnici ali zunaj nje (prav tam).  

Katere so značilnosti kvalitetnih poletnih izobraževalnih programov? V literaturi je mogoče 

zaslediti sledeče:  

- Številčno manjši razredi oziroma manjše skupine za delo. V manjši skupini ima učitelj 

možnost, da z učenci dela bolj individualno in lahko diferencira navodila glede na 

potrebe in znanje posameznega učenca. Raziskave, ki so jih opravili avtorji, delo z 

učenci v manjših skupinah povezujejo z večjo uspešnostjo, saj so bile skupine, v 

katerih je bilo do 20 otrok, bolj učinkovite pri učenju  (Cooper idr, 2000). 

- Diferencirane razlage in navodila za delo. Tisti poletni programi, ki se trudijo za 

podajanje individualnih navodil za delo, dosegajo večjo uspešnost, kot programi, ki se 

za to ne trudijo. Veliko programov se trudi za individualizacijo in diferenciacijo, 

vendar je to za učitelja lahko zelo zahtevna naloga. Številčno manjši razredi naj bi 

učitelju ponujali več možnosti za individualna navodila in razlage posameznim 

učencem (Cooper idr, 2000; Sloan McCombs, 2011). 
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- Razlage in navodila učencem naj bodo visoko kakovostna in razumljiva. K temu lahko 

zelo pripomore uspešen in za delo motiviran učitelj, vsekakor pa je pomembna 

medučiteljska podpora (McCombs, Kirby in Mariano, 2009, v Sloan McCombs idr, 

2011). 

- Povezanost šolskega učnega načrta in učnega načrta za poletno izobraževalni program. 

S tem, da sta oba učna načrta povezana in se med seboj ujemata, lahko povečamo 

uspešnost poletnega učenja. Povezana sta lahko na dva načina: poletni program je 

lahko povezan s preteklim šolskim načrtom, kar omogoča usvajanje znanja, ki ga 

učenec v preteklem šolskem letu ni uspel usvojiti. Lahko pa poletni program 

uskladimo z učnim načrtom prihodnjega šolskega leta in učence predhodno 

pripravimo na bistvene koncepte tistega leta (Sloan McCombs idr, 2011). 

- Zagotavljanje možnosti, da učenci izboljšajo svoje znanje in uporaba inovativnih 

navodil in razlage, ki spodbuja učenje (Sloan McCombs idr, 2011). 

- Vzdrževanje redne prisotnosti učencev. Če želimo, da udeleženci od programa 

odnesejo kar se da veliko, je pomembno, da so tam prisotni in da vestno sodelujejo 

(McCombs, Kirby in Mariano, 2009, v Sloan McCombs idr, 2011). 

- Zadostno trajanje programa. Glede dolžine poletnega izobraževalnega programa si 

različni avtorji niso sklepčni, saj nekateri menijo da bi moral trajati osem tednov, spet 

drugi, da naj bi trajal 80 ur. Obstaja pa povezava med trajanjem programa in 

doseženimi rezultati – dlje trajajoči program pomeni boljše uspehe (Sloan McCombs 

idr, 2011). 

- Vključevanje staršev. Raziskave so pokazale, da so programi, ki vključujejo starše, 

povezani z uspešnejšimi rezultati (Cooper idr, 2000). 

- Evalvacija uspešnosti. Program se lahko izboljša, če se naredi evalvacija tega, kaj pri 

programu deluje in kaj ne deluje, izboljša se lahko zastavljene cilje in ugotovi, kje 

potrebujejo dodatno pomoč. Z evalvacijo zagotovimo izboljšavo kvalitete programa v 

prihodnjih letih (Sloan McCombs idr, 2011).  

4.2.1 Poletni jezikovni programi  

Sešek (2012) omeni, da učenje tujega jezika v zadnjih letih postaja pogosta tema poletnih 

jezikovnih tečajev, taborov in varstev otrok. Najpogosteje so ti tečaji in tabori namenjeni 

učenju angleščine, da pa se otroci cel dan samo ne učijo, imajo poleg angleščine na voljo tudi 

druge dejavnosti (prav tam).  

Med prednosti poletnega učenja jezika oziroma učenja v jezikovnih taborih in na tečajih 

sodijo aktivnosti, skozi katere se udeleženci učijo, ker se razlikujejo od tistih, ki so jih deležni 

v šoli (Wighting, Nisbet in Tindall, 2015). Udeleženci se veselijo spoznavanja nove kulture, 

srečanja z naravnimi govorci angleškega jezika, večji fokus pa je tudi na uporabi govorjenega 

jezika, saj sporazumevanje bolj pogosto poteka v angleškem jeziku. Jezikovni poletni tabori 

potekajo v bolj sproščenem okolju in pogosto vključujejo bolj inovativne metode poučevanja 

(prav tam). Druge značilnosti jezikovnih taborov in tečajev so tudi te, da jih navadno odlikuje 

toplo vzdušje, »učilnica« pa je katerikoli prostor, kjer se dogajajo aktivnosti, bodisi na 

dvorišču, v učilnici ali v telovadnici (Feuer, 2009). Okolje je zelo sproščeno in naklonjeno 

grajenju prijateljstev (prav tam). Ko gre za tak način učenja, kot ga ponujajo poletni jezikovni 

tabori in tečaji, govorimo o neformalnem učenju tujega jezika. 
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5 POVEZOVANJE Z LOKALNIM OKOLJEM 

Lokalnega okolja ne smemo zamenjati s šolskim okoljem (Rutar Ilc, 2009). Šolsko okolje 

namreč vključuje le bližnjo šolsko okolico, ki vključuje igrišča in ustanove blizu šole. 

Lokalno okolje je mnogo več kot to in okolico šole, društva, podjetja in ustanove združuje v 

aktivno sosedstvo, iz katerega se lahko vsi učijo in se v njem razvijajo (prav tam). 

Lokalno okolje je otrokov domači kraj, ki mu ponuja kup zanimivosti, ki jih je potrebno 

odkriti (Trstenjak, 2016). Otrok lahko spoznava kulturne in naravne znamenitosti ter 

zgodovinske znamenitosti ter geografske značilnosti in morebitne posebnosti. Lokalno okolje 

je poznan prostor, ki skriva kup vsebin, izzivov in raznolikosti, ki v najmlajšem prebivalcu 

zbujajo radovednost in ga vabijo k odkrivanju (prav tam).  

Sodelovanje šole in lokalnega okolja ne omogoča le bolj smiselnega učenja, temveč omogoča 

tudi razna sodelovanja pri projektih in v različnih organizacijah (Gregorčič Mrvar, Kalin, 

Mažgon, Muršak in Šteh, 2016). Vendar sodelovanje med šolo in lokalno skupnostjo nima 

pravega učinka, če je vzpostavljeno brez vnaprejšnjega načrtovanja in brez jasno zastavljenih 

ciljev (Gregorčič Mrvar in Kalin, 2015). Učitelj lahko dejavnosti skrbno načrtuje tako, da 

učence spoznavanje z lokalnim okoljem preko različnih dejavnosti pripelje do želenih ciljev, 

sodelovanje z lokalnimi ustanovami pa je navadno s strani ustanov pozitivno sprejeto. Okolje 

nam ponuja ogromno možnosti za aktivno učenje in tako lokalno okolje postane inovativno 

učno okolje (prav tam). 

5.1 VZGOJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj je proces, ki poteka vse življenje, od ranega 

otroštva pa do odraslosti, z njim pa se srečujemo tako v formalnem kot v neformalnem 

izobraževanju (Štemberger, 2008). Prav obdobje otroštva je čas, ko so otroci najbolj dovzetni 

za vplive iz okolja, zato je smiselno v njihovo vzgojo vključiti tudi vzgojo za trajnostni 

razvoj. Največ bomo dosegli, če bomo v izobraževanju osredinjeni na medpredmetno 

povezovanje (prav tam). Ključne teme, ki jih vključuje vzgoja za trajnostni razvoj so mir, 

etika, odprava revščine, odgovornost v lokalnem in svetovnem okolju, varnost, človekove 

pravice, kulturna raznolikost, razvoj mest in razvoj podeželja, gospodarstvo ipd. V Sloveniji 

pa pri trajnostnem razvoju prednostno govorimo o spoštovanju vrednost, medkulturnih 

dialogih, o ohranjanju narave ter o ekološki ozaveščenosti, o kakovostnem izobraževanju in 

spodbudnem učnem okolju, o razvoju socialnih kompetenc ter razvijanju medosebnih 

odnosov, o zdravem življenjskem slogu ter o kakovostnem preživljanju prostega časa in o 

spoznavanju različnih področij družbe (prav tam). Marentič Požarnikova (2005) vzgojo za 

trajnostni razvoj definira kot vzgojo za vrednote, katere značilnosti so celostnost, kritično 

mišljenje in spodbujanje k raznovrstnosti metod.  

Pomembno je, da otrokom ponudimo dober vzor, ne glede na to koliko časa preživimo z njimi 

(Štemberger, 2008). V šolskem okolišu gre tu lahko za šole v naravi, delo na terenu zunaj 

učilnice in medpredmetne povezave med predmeti (prav tam). Dandanes je pomembno tudi 

to, da mladim pomagamo razumeti, kako lahko z lastnimi dejanji na lokalni ravni pripomorejo 

k izboljšavi globalne slike (Slabe, 2017). Zasledimo lahko, da so raziskave pokazale, da je 

vključevanje globalnega učenja v izobraževalnih ustanovah potekalo precej neformalno, kljub 

temu, da so taki projekti navadno podprti s strani Evrope, kot piše Slabetova. Iz rezultatov 

tovrstnih projektov pa je razvidno, da so izobraževalne dejavnosti, skozi katere so učence 

seznanili s povezanostjo z lokalnim okoljem ter jim pokazali, kako lahko pripomorejo k 

trajnostnemu razvoju, med njimi zelo dobro sprejete (prav tam). Šömen Joksić (2008) 
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opozarja, da je ključnega pomena to, da začnemo otroke o pravilnem ravnanju z okoljem 

ozaveščati že v otroštvu. Poleg ekološke dimenzije okolja, je pomembna tudi vzgoja za 

socialne, kulturne in ekonomske dimenzije okolja (prav tam).  

6 SINTEZA TEORETIČNIH IZHODIŠČ 

V  teoretičnem delu smo predstavili nekatere definicije in učne ter osebne značilnosti različno 

starih osnovnošolskih učencev. Pogledali smo si primerne metode dela pri poučevanju tujega 

jezika in katere dejavnosti delajo učenje zanimivo in inovativno. Razložili smo definicijo 

neformalnega učenja in predstavili značilnosti poletnih taborov, v katerih se lahko otroci učijo 

tudi jezika, in so eden izmed načinov neformalnega podajanja znanja. Opisali smo tudi vlogo 

vzgoje za trajnostni razvoj in pomembnost vključevanja lokalnega okolja v proces učenja za 

življenje. V nadaljevanju bomo s študijo primera enotedenskega poletnega jezikovnega tečaja 

skušali prenesti predstavljena teoretična izhodišča na praktični primer in preverili, kakšne so 

izkušnje udeležencev na tečaju in njihovih učiteljic. 
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III EMPIRIČNI DEL 

7 OPREDELITEV PROBLEMA 

V Sloveniji primanjkuje virov in raziskav, iz katerih bi lahko ugotovili, kakšno je stanje na 

področju neformalnega jezikovnega izobraževanja (Sešek, 2012). Kljub temu vemo, da je 

formalno izobraževanje dopolnjeno z mnogimi možnostmi neformalnega izobraževanja in 

mednje sodijo tudi poletni jezikovni tabori in tečaji. Večina jih za jezik poučevanja ponuja 

angleščino, program pa je dopolnjen z raznolikimi aktivnostmi (prav tam). 

V šoli se zadnja desetletja uporablja različne načine poučevanja, ki temeljijo na različnih 

pristopih Srša, 2016). Od tradicionalnega učenja se razlikujejo predvsem po tem, da učenca iz 

pasivne vloge postavljajo v aktivno vlogo. Eden izmed teh pristopov je inovativno učenje, ki 

od učitelja zahteva ustvarjalnost ter bogato strokovno znanje, na svoje učence pa prenese željo 

po raziskovanju učenja in življenja, ter jih vodi do novih spoznanj. Učenec tako postane 

aktiven participant pri pouku (prav tam). 

Dandanes se ljudje vedno bolj zavedamo pomembnosti ohranjanja narave in naše 

odgovornosti pri ustreznem ravnanju z okoljem (Lazar, 2016). Tega s pomočjo vzgoje za 

trajnostni razvoj poskušamo naučiti naše najmlajše in na vseh stopnjah šolanja vzgojno-

izobraževalni proces nosi zelo pomembno vlogo. Pri tem je lokalno okolje nadvse pomemben 

člen, saj predstavlja neposredno okolje, v katerem šola ali kakšna druga ustanova deluje. 

Otrokom lokalno okolje ponuja možnost ne le za pridobivanje znanja, temveč tudi za 

pridobivanje vrednot, stališč in spretnosti, ki jim lahko pomagajo pri varstvu in izboljšanju 

okolja, v katerem živijo (prav tam). 

V magistrskem delu nas je zanimalo, kako je potrebno oblikovati program tečaja angleškega 

jezika za otroke v lokalnem okolju, da je v skladu s smernicami inovativnih učnih pristopov 

ter je lokalno okolje aktivno vključeno in se ga otroci zavedajo. Problem oblikovanja takega 

tečaja smo izbrali, ker ima več razsežnosti, poleg najbolj očitne, to je didaktična. Raziskovali 

smo, kako oblikovati program, ki je ob pomoči inovativnih učnih pristopov otrokom zanimiv, 

hkrati pa uživajo in se pri tem tudi učijo. 

 

8  NAMEN RAZISKAVE 

8.1 GLAVNI CILJ RAZISKAVE 

Glavni cilj raziskave je s študijo primera preučiti dejavnike, ki vplivajo na organizacijo 

poletnega enotedenskega tečaja angleščine. Pri preučevanju oblikovanja programa nas zanima 

didaktično oblikovanje programa, aktivno vključevanje lokalnega okolja in upoštevanje 

inovativnih pristopov k poučevanju. 
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8.2 CILJI RAZISKAVE 

Glede na glavni cilj raziskave s študijo primera, ki raziskuje oblikovanje programa poletnega 

enotedenskega jezikovnega programa, smo si zastavili sledeče cilje raziskave: 

Raziskovalni cilj 1: Ugotoviti, na kakšen način didaktično in z vključevanjem inovativnih 

učnih metod oblikovati tedenski program poučevanja angleškega jezika. 

Raziskovalni cilj 2: Ugotoviti, kako je mogoče v poučevanje in ostale aktivnosti vključiti 

lokalno okolje. 

Raziskovalni cilj 3: Ugotoviti, kaj menijo udeleženci programa o takšnem načinu poučevanja. 

Raziskovalni cilj 4: Ugotoviti, kaj menijo učiteljice o takšnem načinu poučevanja. 

9  RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

9.1 OPIS VZORCA 

Za namen raziskave je bil uporabljen neslučajnostni, namenski vzorec. Izvedena je bila študija 

primera, ki zajema organizacijsko in didaktično plat poletnega enotedenskega jezikovnega 

tečaja v enem izmed manjših krajev v Sloveniji. V sklopu raziskave je bil izveden intervju s 

skupno desetimi osebami - s  sedmimi udeleženci tečaja in s tremi učiteljicami. Udeleženci so 

stari med 8 in 16 let, izvajalke programa oziroma učiteljice pa med 26 in 35 let. Po izobrazbi 

sta dve profesorici angleščine, ena pa profesorica poučevanja na razredni stopnji z angleščino. 

9.2 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV   

Študija primera temelji na proučevanju posameznega primera, v našem primeru poletni 

program tečaja angleščine. Namen študije primera ni posploševanje, čeprav je tega povsem 

mogoče doseči, če bi šlo za projekte z mnogimi podobnostmi (Starman, 2013). Del zbiranja 

podatkov je bilo natančno preučevanje programa jezikovnega tedna angleščine in primerjava z 

izsledki iz strokovne literature.  

Za drugi del zbiranja podatkov smo uporabili metodo intervjuja. Intervjuji so nam dali 

vpogled v to, kaj o projektu menijo udeleženci in učiteljice. Intervjuje smo analizirali z 

metodo vsebinske analize. Odgovore smo razvrstili glede na njihove skupne imenovalce in jih 

kodirali, nato pa kode, ki so si bile vsebinsko sorodne, poimenovali s skupno kategorijo. Vse 

to je bilo narejeno za vsak intervju posebej. Na koncu smo zbrali kode, ki sestavljajo 

posamezno kategorijo in oblikovali sklepe, do katerih smo prišli na podlagi podanih 

odgovorov. 

9.3 OPIS RAZISKOVALNE METODE IN PRISTOPA 

V empirični kvalitativni raziskavi s študijo primera je bila uporabljena deskriptivna metoda. 

V empiričnem delu smo opisali projekt tečaja angleščine z vidika predhodno pregledane 

literature in s pomočjo intervjujev z nekaj udeleženci in učiteljicami ugotavljali, če je projekt 

dosegel svoj cilj, to je inovativno učenje jezika v lokalnem okolju. V nadaljevanju poglavja so 

najprej podani odgovori na raziskovalna vprašanja. Na prvi dve vprašanji smo odgovorili s 
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pomočjo opazovanja poteka tedna. Dejavnosti smo analizirali in primerjali z izsledki iz 

pregledane literature. Za zadnji dve vprašanji je bila potrebna analiza intervjujev, ki so bili 

izvedeni z udeleženci tečaja in z izvajalkami tečaja. Podani so odgovori intervjuvanih oseb, ki 

so kodirani in razvrščeni v kategorije, kar nam je omogočilo analizo in primerjavo odgovorov. 

10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

10.1 RAZISKOVALNI CILJ 1  

Ugotoviti, na kakšen način didaktično in z vključevanjem inovativnih učnih metod 

oblikovati tedenski program poučevanja angleškega jezika. 

Opazovali in osredinili smo se na sledeča področja oblikovanja programa, ki jih zajemajo tudi 

naša teoretična izhodišča. 

10.1.1 Didaktične smernice 

10.1.1.1 Struktura in potek tedenskega programa  

Za en teden v poletnih mesecih se manjša slovenska vas in prostori, ki jih ponuja lokalni 

gasilski dom, spremenijo v prostor, kjer se nadobudneži učijo angleščine, sklepajo nova 

prijateljstva ter spoznavajo nova znanja. Prvotni namen tedna je osvežitev in nadgradnja 

jezika, gibanje v naravi in spoznavanje novih kultur ter zanimivosti pa spada zraven. 

Udeleženci so razdeljeni v starostne skupine, da razlike v znanju med njimi niso prevelike in 

da se ustvari prijetnejša klima za delo  manjših skupinah. Tečaj je organiziran že šesto leto, 

tako da bodo rezultati naše raziskave že plod nekajletnih izkušenj in izboljšav. 

Dan je razdeljen na tri dele. Prva dopoldanska aktivnost, ki poteka med 9. in 10.30 uro, je 

namenjena učenju jezika. Pri mlajših to pomeni utrjevanje besedišča in spoznavanje 

enostavnih jezikovnih struktur, starejši učenci pa utrjujejo tudi slovnico. Sledi malica, ki jo 

vedno pojedo zunaj na igrišču, kjer v primeru lepega vremena preživijo celoten odmor. Druga 

aktivnost v dnevu, ki traja od 11h do 12.30, je še vedno jezikovna, vendar zdaj učenci skozi 

različne dejavnosti (npr. namizne igre (ang. »board games«), igre vlog, izdelovanje plakatov, 

športne igre v tujem jeziku, različne govorne, pisno in bralno sporazumevalne aktivnosti) 

jezik še dodatno spoznavajo in se v njem urijo. Po kosilu, za katerega se organizatorke trudijo, 

da je pripravljeno iz lokalnih sestavin, je na vrsti tretja delavnica v dnevu, ki je navadno bolj 

sproščeno obarvana in poteka do treh popoldne. Tečaj obiščejo različni slovenski in tuji 

gostje, ki otrokom predstavijo svojo kulturo, hobi ali poklic in jim tako razširijo obzorja. 

Delavnice se iz leta v leto spreminjajo, tako da tudi večkratni udeleženci vsako leto izvejo 

nekaj novega. Tudi Sešek (2012) omenja, da so jezikovni poletni tabori vedno dopolnjeni z 

različnimi nejezikovnimi aktivnostmi, primarni namen pa ostaja učenje jezika. 

Skupine otrok so sestavljene po tri razrede skupaj. Prvo skupino tako sestavljajo učenci od 1. 

do 3. razreda, v drugi skupini so učenci od 4. do 6. razreda, v tretji skupini pa so učenci 

tretjega triletja osnovne šole. 

10.1.1.2 Poučevanje mlajših učencev 

Pri mlajših učencih je pomembno dinamično poučevanje (Seliškar, 1995), ki vključuje pesmi, 

zgodbe, igre in omogoča učencem, da izrazijo svojo ustvarjalnost (Kosinac, 2003 in Lundberg 

in Keaveney, 2014). Zanje so primerne aktivne igre, so tekmovalni in zbranost ohranijo 
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približno 10 minut (Kosinac, 2003). Zdi se, da so dejavnosti opazovanega tečaja večinoma 

primerne starostni skupini mlajših učencev. Dejavnosti si sledijo v logičnem zaporedju, 

podane pa so na interaktiven način. Učiteljica pri vodenju skupine otrok, ki obiskujejo 1., 2. 

ali 3. razred, po potrebi uporablja slovenski jezik, pri razlagi se poslužuje preproste 

angleščine. V učilnici visijo plakati, kamor učenci zapišejo nove besede, ki so se jih naučili, 

dejavnosti pa potekajo v manjših skupinicah. Otroci veliko pojejo, igrajo namizne in 

skupinske igre in rešujejo naloge v delovnem zvezku. 

Tabela 1: Primerjava opazovanih dejavnosti s priporočenimi dejavnostmi 

- dinamično poučevanje 

(ples, pesmi, igre) 

Otroci so peli pesem in se naučili ples na pesem 

(Monkeys in the bed, Head and Shoulders, Ten Green 

Bottles). 

Didaktična igra za poimenovanje barv je vključevala 

lovljenje ribic, ki so jim morali poimenovati barvo, ko so 

jih ujeli. 

Otroci so se učili predloge in jih vadili tako, da so stvari 

postavljali na pravo mesto (npr. »Put your pencil next to 

your pencilcase.«). Naloga se je stopnjevala, ko so 

morali paziti na več dejavnikov hkrati, npr. na barvo 

predmeta in na položaj npr. »Put a red ball behind the 

box.«). 

- zgodbe Učiteljica je otrokom prebrala kratko zgodbo, nato pa so 

sledile aktivnosti: postavljanje sličic v pravilen vrstni red 

glede na zgodbo, reševanje nalog v zvezku in 

ugotavljanje pravilnih in napačnih trditev. Zgodbo so s 

pomočjo sličic tudi obnovili s preprostim jezikom. 

- ustvarjalne dejavnosti Otroci so izdelovali lutke živali in jih poimenovali. Z 

njimi so kasneje zaigrali zgodbico. 

- pogosto menjavanje 

aktivnosti 

Aktivnosti so bile različno dolge. Pesem in ples nista 

trajala dolgo, medtem ko so vse poustvarjalne dejavnosti 

skupaj za zgodbo trajale približno pol ure, vendar so bile 

vsaka zase še vedno kratke. 

 

Iz videnega sklepam, da so bile dejavnosti primerno prilagojene starostni skupini otrok (1. – 

3. razred). Aktivnosti so bile dinamične in so se pogosto menjale, kar je pomembno, saj vemo, 

da je optimalen čas za trajanje posamezne dejavnosti okrog 10 minut (Kosinac, 2003). Kljub 

temu, da so npr. dlje časa obravnavali predloge, so na to vsebino izvedli mnogo različnih 

dejavnosti, od dela s konkretnim materialom, pesmi, do dela s pripravljenim gradivom.  

Na podlagi zgoraj naštetih dejavnosti lahko vidimo, da je bilo spodbujenih kar nekaj različnih 

inteligenc učencev. V teoretičnem delu smo opisali sedem Gardnerjevih inteligentnosti 

(Brumen, 2004), spodaj v tabeli pa so zapisani primeri za spodbujanje razvoja posamezne 

inteligentnosti na opazovanem tečaju. 
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Tabela 2: Načini spodbujanja sedmih Gardnerjevih inteligentnosti na tečaju 

- jezikovna inteligentnost  Usvajanje besedišča in novih jezikovnih struktur. 

Poslušanje in razumevanje zgodbe. 

Komuniciranje z učiteljicami in s tujimi gosti v 

angleščini. 

- glasbena inteligentnost Občutek za ritem se je razvijal s petjem pesmi in plesom. 

Razvijanje razločne izgovarjave pri pesmih in 

izštevankah. 

- medosebna inteligentnost Krepitev sodelovanja in strpnosti z delom v skupini (npr. 

pri didaktičnih igrah). 

- telesno-gibalna 

inteligentnost 

Vključevanje celega telesa v učenje s plesom ob pesmi 

in igranjem igre s predlogi (npr. »Go on a chair. Go next 

to the chair.«) 

- osebna inteligentnost Spodbujanje otrok k samorefleksiji. 

- prostorska inteligentnost Razvijanje vizualne in prostorske zaznave učencev z 

igrami v prostoru, npr. švedska igra s kijem, lov na 

zaklad. 

- logično-matematična 

inteligentnost 

Ta inteligentnost z uporabo dejavnosti ni bila 

spodbujena. 

 

10.1.1.3 Poučevanje starejših učencev 

Poučevanje starejših učencev lahko razdelimo na višje razrede osnovne šole in na 

srednješolce. V našem primeru med višje razrede že sodijo četrtošolci, ki imajo za sabo že 

vsaj dve ali tri leta učenja angleščine (bodisi v šoli, bodisi v jezikovni šoli). Starostni razpon 

učencev je širok in učenci se med seboj zelo razlikujejo. V učnem načrtu za angleščino od 4. 

do 9. razreda (2016) lahko preberemo, da so značilnosti mladostnikov odvisne od stopnje 

njihovega telesnega, emocionalnega, psihološkega, socialnega in jezikovnega razvoja. 

Začenja se zavestno učenje sporazumevanja na vseh področjih, tudi tistih, ki so bila prej bolj 

spontana in učitelj mora namerno razvijati vsa področja. 

Obe opazovani skupine starejših učencev (prva skupina so bili učenci od 4. do  6. razreda, 

druga skupina pa učenci od 7. do 9. razreda) so se že ukvarjale z jezikom kot jezikovnim 

sistemom. Njihove dejavnosti so vključevale: 

- reševanje nalog v delovnem zvezku, ki so temeljile na pregledu slovničnih spoznanj 

preteklega šolskega leta; 

- branje zgodb in reševanje jezikovnih nalog; 

- projektno delo v manjših skupinah – oblikovanje plakata na podlagi podanih podatkov 

in predstavitev sošolcem; 

- igro vlog; 

- pisno sporočanje; 

- konverzacijo v angleščini, utemeljevanje svojega mnenja (starejši osnovnošolci); 

- ogled in analizo angleškega filma (starejši osnovnošolci). 

Poudarek na jezikovnih strukturah se zdi primeren, saj so učenci zapolnili morebitne vrzeli v 

znanju, ki so jim ostale od preteklega šolskega leta in snov utrdili. Da pa učenje ni bilo preveč 
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suhoparno, so ga popestrili z različnimi aktivnostmi in nalogami, kjer so urili svojo bralno 

razumevanje, pisno sporazumevanje in pridobivali na samozavesti v govorni komunikaciji. Tu 

je bila vidna največja zadrega učencev, saj se nekateri niso počutili sproščene pri govorjenju v 

angleščini. Na tovrstno samokritičnost opozarja tudi Pižorn (2009a), saj se starejši učenci 

bojijo da bodo delali napake in bodo zaradi tega tarča posmeha pri sovrstnikih. 

10.1.1.4 Cilji poučevanja  

Izvajalke programa ne pišejo svojih učnih načrtov, ampak okvirno sledijo učnim načrtom za 

angleščino. Cilji poučevanja so vzeti iz učnih načrtov in so razvidni iz nalog, ki jih vsebuje 

gradivo, ki ga prejmejo udeleženci tečaja. Udeleženci v večini ponavljajo snov preteklega 

šolskega leta, z nekaterimi dodanimi temami, za katere v šoli zmanjka časa. 

Program za učence višjih razredov osnovne šole obsega vsa področja sporazumevanja, pisno, 

bralno, govorno in slušno razumevanje. S tem je v skladu z učnim načrtom, ki za starejše 

učence predvideva enako (Učni načrt za angleščino, 2016). Več o dejavnostih je zapisano v 

spodnji tabeli. 

Tabela 3: Primeri nekaterih nalog za določene učne cilje
1
 

POSLUŠANJE IN SLUŠNO RAZUMEVANJE 

Učenci ob poslušanju in poslušanju z gledanjem: 

 nadaljujejo z razvijanjem strategij 

poslušanja in slušnega razumevanja 

ter sporazumevalnih strategij (npr. 

prepoznavanje glavnih misli besedil, 

iskanje določenih podatkov itd.) 

Udeleženci so poslušali zgodbo, se o njej 

pogovorili ter reševali naloge na temo 

zgodbe (odgovori na vprašanja, pravilne in 

napačne trditve). 

- ob poslušanju besedil (v skladu s 

predlaganimi temami) in delu z njimi 

spoznajo nekaj preprostih, pogosto 

rabljenih jezikovnih struktur in 

besedišče ter njihov pomen in rabo v 

sobesedilu 

Učenci so poslušali preproste dialoge in 

rešili naloge (povezali so pravilne sličice). 

 

- poslušajo govor v živo in 

videoposnetke; besedila so 

nezapletena, kratka, najprej z bogato 

nebesedno podporo 

Obisk gosta tujca je vključeval preprost 

govor v angleščini, podkrepljen s 

konkretnimi predmeti. 

Ogled kratke risanke z najmlajšo skupino, s 

katero so utrjevali spoznano besedišče. 

BRANJE IN BRALNO RAZUMEVANJE 

Učenci: 

- spoznajo osnovno, pogosto rabljeno 

besedišče in preproste jezikovne 

strukture ter pomene v sobesedilu 

Preprosto besedišče učenci spoznajo preko 

kartic s slikami, pod katerimi je beseda tudi 

zapisana. 

Zgodba o stricu Fredu. Najprej jo preberejo 

in opazujejo slike. Sledi naloga v zvezku, 

kjer morajo povezati zapis besedne 

                                                             
1
 Učni cilji so vzeti iz Učnega načrta za angleščino od 4. do 9. razreda (2016) 
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zveze/stavka s sliko situacije. 

- pregledujejo in berejo kratka 

neumetnostna in umetnostna 

(književna) besedila, sprva preprosta, 

z obilo nejezikovne podpore (npr. 

stripi), pozneje daljša in z manj 

podpore 

Učenci srednje skupine so brali strip, ki je 

prikazoval dnevno rutino in vključeval 

precej znanega besedišča. 

Učenci najstarejše skupine so brali članke v 

mladinskih tujejezičnih revijah. 

GOVOR IN GOVORNO SPOROČANJE TER SPORAZUMEVANJE 

Učenci: 

- v govoru uporabljajo osnovne 

jezikovne strukture, upovedujejo v 

preprostih, enostavčnih in tudi 

večstavčnih povedih 

Udeleženci starejše skupine so predstavili 

knjigo, ki so jo prebrali med tednom. 

- uporabljajo temeljno nebesedno 

podporo v govoru (npr. mimika, 

kretnje) 

Igranje igre Ugani besedo. Učenci so morali 

opisati besedo, ne da bi jo izgovorili in pri 

tem uporabljati nebesedne spremljevalce 

besedila. 

- uporabljajo pomensko ustrezno širše, 

pogosto rabljeno besedišče s področij, 

primernih in zanimivih zanje, ki je 

večinoma konkretno, a tudi že 

abstraktno 

Predstavitev plakatov, ki so jih naredili sami, 

v starejši skupini. Uporabljali so poznano 

besedišče. 

PISANJE IN PISNO SPOROČANJE TER SPORAZUMEVANJE 

Učenci: 

- se usposobijo za temeljno pisno 

sporočanje in sporazumevanje: 

tvorijo kratka stvarna in domišljijska 

pisna besedila o njim najbližjih temah 

(npr. dom, hrana, dogodki itn.) 

Učenci v srednji skupini so napisali krajši 

domišljijski spis. 

Učenci v najstarejši skupini so stvarno 

napisali besedilo. 

- usvojijo in uporabljajo postopke 

procesnega pisanja (načrtovanje 

pisanja, pisanje v fazah, urejanje 

besedil, samovrednotenje in 

korekcija ter druge strategije 

tvorjenja pisnega besedila) 

Učenci v najstarejši skupini so napisali 

besedilo z ozirom na uvod, jedro in 

zaključek. 

- z uporabo ustreznih slovničnih 

struktur dokaj natančno izražajo svoje 

misli in ideje, tvorijo enostavčne 

povedi, jih povezujejo v 

kompleksnejše ter ob tem spoznajo in 

uporabljajo skladenjska pravila v 

angleščini 

Srednja in starejša skupina sta pisali spise in 

pri tem utrjevali tvorjenje in zapis povedi. 
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Kar se tiče znanja o večkulturnosti, ki je eden izmed pomembnejših ciljev učenja tujega 

jezika, program tega tečaja zadosti tudi temu. Poleg nalog, ki se včasih tematsko dotikajo 

določene kulture, predvsem britanske, k soočanju z drugimi kulturami pripomorejo tudi obiski 

gostov iz drugih držav, ki se z udeleženci pogovarjajo izključno v angleščini. 

Glede na vse navedene dejavnike bi lahko zaključili, da program tečaja zadosti kratkoročnim 

ciljem (razumevanje govorjene besede, osnovna komunikacija) in gradi dolgoročne cilje 

(razvija občutek za jezik in za drugačno kulturo). 

10.1.1.5 Uporabljene metode in tehnike poučevanja  

Vsaka izvajalka programa ima svobodo pri oblikovanju gradiva in pri izbiri materialov za 

posamezno skupino. Izbere si lahko način dela, ki ji ustreza in je pri svojem delu avtonomna. 

Kot pravita Skela in Dagarin Fojkar (2009) ne obstaja le en pravilen in najboljši način 

poučevanja tujega jezika, vendar v okvirno metodologijo sodi tudi avtonomnost učitelja, kar 

je učiteljicam pri tem projektu zagotovljeno. 

Navezujoč se na učne metode, kot jih je razdelila Tomićeva (1997), lahko pri poučevanju 

opazimo predvsem uporabo verbalno-tekstualne metode, ko učenci delajo z besedilom, 

govorijo in sprejemajo razlago učiteljice. Ilustrativno-demonstracijska metoda je redko 

uporabljena pri starejših učencih, saj tu učenje jezika ne vsebuje toliko demonstracij. Metoda 

je opazna predvsem na nižji ravni, ko učitelj kakšno besedo ali besedno zvezo najprej prikaže 

oziroma zaigra, in s tem učencem pokaže njen pomen. Laboratorijsko-eksperimentalne 

metode izvajalke ne uporabljajo. Izkušenjskemu učenju se približajo pri nejezikovnih 

dejavnostih, ko s praktičnim prikazom spoznavajo osnove prve pomoči, se preizkusijo v 

gasilskih veščinah ali spoznavajo novo kulturo in nov jezik. 

Kot omenja Brumnova (2004), je pouk tujega jezika, sploh za mlajše učence, potrebno 

načrtovati zelo nazorno in smiselno, da si dejavnosti logično sledijo. Primerna je uporaba 

gibalnih aktivnosti, slik in predmetov. Na podlagi opazovanih dejavnosti, ki so opisane 

spodaj, lahko opazimo, da je poučevanje mlajših učencev res potekalo aktivno, uporabljali so 

slikovna gradiva in konkretne materiale. Otroci se z jezikom srečajo tudi prek pripovedovanja 

zgodb in igre, kar je glede na njihovo starost primerno, to pa potrjuje tudi teorija, ki učenje 

jezika poimenuje kar »družabno učenje« (Brumen, 2004). 

Tabela 4: Uporaba različnih metod in tehnik ter primeri dejavnosti 

- uporaba pesmi Vidno predvsem pri mlajši skupini. Prepevajo pesmi, ki 

vsebujejo besedišče z vsebino, ki jo obdelujejo, pa tudi pesmi za 

sprostitev in gibalne pesmi (npr. Head and Shoulders, Five 

Monkeys). 

Starejši so pesem uporabili za vadbo pozornega poslušanja. 

Učenci so pesem poslušali in ob ponovnem poslušanju vstavljali 

v besedilo pesmi manjkajoče besede (predloge in glagole, 

pesem Lemon tree, izvajalca Fool's Garden). 

Starejši so se preizkusili tudi v pesnjenju svojih pesmi. 

- zgodbe Zgodb se so posluževale vse opazovane učiteljice. 

Pri najmlajših udeležencih so zgodbe delovale motivacijsko. Pri 

njih je šlo predvsem za utrjevanje besedišča, saj se besede 

pogosto ponovijo, kasneje tudi v poustvarjalnih dejavnostih. 
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Brali so zgodbice How is the weather (avtor: Stanton Procter), 

One Red Pencil (avtorica: Paige Russell), How do you feel 

(avtor: Anthony Browne). 

Pri starejših udeležencih so učiteljice zgodbe uporabljale za 

urjenje slušnega razumevanja, saj so morali kasneje odgovoriti 

na vprašanja o zgodbi. Ena izmed nalog je vključevala tudi 

nadaljevanje zgodbe, kjer učenci urijo domišljijo in pisno 

izražanje v angleščini. 

- likovno izražanje Likovne dejavnosti so bile prisotne predvsem pri najmlajših. Ti 

so veliko stvari narisali, pobarvali, ustvarjali lutke, s katerimi so 

potem igrali ipd. Prisotno je bilo tudi pasivno usvajanje znanja, 

saj so učenci pri nekaterih dejavnostih barvali po navodilu. 

Pri starejših je bilo likovno udejstvovanje prisotno pri 

okraševanju plakatov in ni imelo jezikovnega poudarka. 

- igre V vseh skupinah so bile prisotne socialne igre, ki so pripomogle 

k spoznavanju skupine in socializaciji otrok, npr. Find someone 

who … Otroci so prejeli listek, na katerem je pisalo: Find 

someone who has got green eyes/play the piano/has got two 

sisters … (Poišči nekoga, ki im zelene oči/igra klavir/ima dve 

sestri …). Poleg zapisa so bile tudi slike za najmlajše 

udeležence. Otroci so hodili drug do drugega in spraševali, kdo 

ima zelene oči, kdo igra klavir ipd. Mlajši so to večinoma počeli 

v slovenskem jeziku, starejši pa v angleščini. 

Prav tako so bile v vseh skupinah prisotne skupinske igre, npr. 

švedska igra s kijem in štafetne igre zunaj na igrišču. 

Prisotna je bila tudi uporaba namiznih iger v najmlajši in srednji 

skupini, s katerimi so otroci ponavljali spoznano besedišče in 

tekmovali drug z drugim. 

- gibanje in popoln 

telesni odziv (ang 

– TPR) 

Gibanje po navodilu je bilo najbolj prisotno pri mlajših učencih, 

ki so na ta način utrjevali in spoznavali besedišče preko gibalnih 

pesmi ali le z navodili učiteljice (npr. igra s predlogi, utrjevanje 

besedišča delov telesa in gibov (npr. »Touch your nose. Touch 

your toes. Clap 10 times. Tiptoe.«) 

 

Glede na pregledano literaturo lahko zaključimo, da se izvajalke zavedajo pomembnosti 

aktivnega in naravnega učenja v otroštvu, hkrati pa primerno stopnjujejo zahtevnost učenja pri 

starejših učencih.   

 

10.1.1.6 Diferenciacija poučevanja  

Skela in Dagarin Fojkar (2009) sta zapisala, da učenci v šolo vstopajo z različnimi predznanji 

angleščine in tudi udeleženci tega tečaja niso pri tem nobena izjema. Poleg različnih razredov 

prihajajo tudi iz različnih šol in imajo pouk angleščine različno dolgo časa. Nekateri so tekom 
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šolskega leta obiskovali tudi jezikovno šolo, spet drugim angleščine povzroča preglavice že 

pri šolskem pouku. 

Najbolj učinkovit način diferenciacije, ki smo mu priča pri tem tečaju, je poučevanje v 

manjših skupinah. Kljub temu da so v skupini lahko predstavniki treh različnih razredov, npr. 

učenec 4., učenec 5. in učenec 6. razreda, je skupina dovolj majhna, da lahko učiteljica opazi 

jezikovno močnejšega in šibkejšega učenca (in to ni vedno soodvisno z razredom, ki ga 

učenec obiskuje). Povprečno so skupine sestavljene iz 15 udeležencev, izvajalke same pa 

števila nočejo povečati, saj se jim zdi, da bi s tem padla kvaliteta tečaja. Znotraj skupin se 

torej lahko diferencira vsebino in učna sredstva, ki jih učiteljica uporabi za razlago snovi.  

Učenec 5. razreda se je intenzivneje ukvarjal z učenjem ure, medtem ko je učenka 6. razreda 

obnavljala znanje o jezikovni strukturi časa Present Simple.  Učiteljica je za njiju pripravila 

različne materiale in jima po potrebi snov dodatno razložila, naredila še več vaj ipd. Drug 

primer za diferenciacijo pa je viden znotraj učenk istega razreda. Ena izmed učenk, obe 

obiskujeta 8. razred, je bila šibkejša na pisnem področju kot druga. Učiteljica jima je podala 

različna navodila za pisanje in tako je druga deklica dobila zahtevnejše besedilo, s katerim se 

je naučila še kaj novega (v tem primeru besede, ki povezujejo, ang. linking words), s prvo 

učenko pa sta delali na pravilnem oblikovanju stavkov in uporabi sedanjika in preteklika. 

Opaziti je bilo mogoče tudi sodelovanje med učenci. Učenec, ki nečesa ni razumel in je 

potreboval pomoč, jo je tako dobil tudi v obliki sošolca, ki mu je zadevo pojasnil. Deček, 

recimo mu Peter, je razumel snov sedanjika in vedel, kdaj uporabljamo slovnični čas Present 

Simple in kdaj slovnični čas Present Continuous. To je razložil sošolki, ki ji snov ni bila 

povsem jasna. Tu je vidna dvojna korist – učenka, ki snovi ali besede ni razumela, je dobila 

pojasnilo in se je nečesa naučila; učenec, ki pa je snov ali besedo poznal, jo je še dodatno 

utrdil in se uril v razlagi nekomu drugemu. 

Če povzamemo, najmočnejše polje diferenciacije tega programa je prav gotovo majhnost 

skupin in njihova logična starostna razporejenost. Tako imajo učiteljice čas, da se 

individualno posvetijo učencem, ki imajo težave ali dodatno izobrazijo tiste, ki so željni 

znanja. Če pogledamo zgornje primere, je razlog, da je učiteljica lahko dekletoma 

diferencirala pisne naloge ta, da v skupini ni preveč otrok in so ostali medtem reševali druge 

naloge. Opaziti je bilo mogoče, da so učiteljice ves čas krožile med učenci znotraj svoje 

skupine, jim sproti popravljale napake in jim razlagale neznane pojme. 

10.1.1.7 Vključevanje kulture  

Angleška kultura je prisotna marsikje okrog nas, v šoli pa se je učenci navadno učijo preko 

gradiv, ki poleg učenja jezika ponujajo tudi medkulturno znanje, saj imajo učbeniki mnoge 

kulturne elemente (Brewster idr, 2002). Na opazovanem tečaju zvezki z nalogami niso 

vključevali posebnih kulturnih elementov. Gradiva so vključevala tako slovenske kot tudi tuje 

primere nalog, iger in pesmi. V nalogah je bilo medkulturnost mogoče opaziti npr. pri branju 

besedila in odgovarjanju na vprašanja. Besedilo je govorilo o znamenitostih Londona. Peli so 

pesmi, ki so v angleškem jeziku in nimajo posebne povezave s kulturo in take, ki jo imajo 

(npr. Old McDonald Had a Farm, Itsy Bitsy Spider). Učenci so na tečaju dobili precej 

možnosti, da pridejo v stik s tujo kulturo. Nekaj švedske kulture so učenci spoznali pri igri 

švedske igre s kijem, ki je na Švedskem zelo značilna. Utrip portugalske kulture so začutili pri 

predstavitvi države Portugalske, kjer so izvedeli nekaj splošnih značilnosti, potem pa je 

pogovor nanesel na njihov način življenja, njihova praznovanja, ogledali so si celo portugalski 

ples. Državo je predstavila gostja, ki je bila tam na potovanju. Učencem so učiteljice pojasnile 

kulturne razlike v prehrani in dodaten plus je bil, da so hrano lahko tudi okusili. Na ta način je 

v tem programu tuja kultura ves čas vključena v učenje jezika in v življenjsko učenje. 
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Najbolj prvovrsten način vključevanja kulture v izobraževanje oziroma poučevanje je obisk 

osebe, ki govori tuji jezik ali pa kar izlet v tujo državo. Ker si slednjega lokalni poletni tabori 

ne morejo privoščiti, veliko za razširitev otrokovega obzorja naredijo že s tem, da na obisk 

povabijo tujca, ki govori dotični jezik. Na opazovanem tečaju jih je obiskal gospod, ki nekaj 

let živi in dela v Sloveniji, vendar je po rodu Anglež. Že sam njegov obisk dvigne dovolj 

prahu, ko otroci ugotovijo, da se morajo z njim pogovarjati le v angleščini (in s tem dodatno 

osmislijo učenje tujega jezika). Dodatno jim je kulturo približal še s tem, da je povedal nekaj 

več o svoji državi, predvajal njihovo himno in prinesel poskusiti angleški čaj. S tem so 

udeleženci dobili vpogled v navade Angležev in njihovo kulturo bolje spoznali. Obiskala jih 

je še ena Angležinja, ki sicer ni predstavila svoje kulture, temveč hobi, s katerim se ukvarja. 

Otroci so spet dobili odlično priložnost komuniciranja v angleščini in poslušanja britanskega 

naglasa. 

10.1.2 Inovativni pristopi 

10.1.2.1 Aktivnost učencev  

Kovačič (2016) kot eno izmed značilnosti inovativnega učenja omeni aktivnost učencev. To 

pomeni, da učenci niso le pasivno sprejemalci znanja, ampak so v procesu učenja aktivno 

udeleženi. Učenci so bili tekom učenja zelo aktivni, saj so jih učiteljice zaposlile z različnimi 

nalogami in izzivi. Od priprave plakatov in njihove predstavitve v eni skupini (kjer učenci 

urijo bralno, pisno in govorno sporazumevanje) do igranja predstave z ustvarjenimi lutkami in 

analize filma v drugih skupinah. Opaziti je mogoče, da so vodene dejavnosti in prosti čas 

ravno prav razporejene, saj imajo otroci dovolj prostega časa za igro na igrišču. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Lutka hobotnice Slika 2: Lutka ptice 
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10.1.2.2 Komunikacija z naravnim govorcem tujega jezika   

Kot smo že omenili zgoraj, ima obisk tujca velik pozitiven vpliv na udeležence tečaja. Tudi 

Kovačič (2016) omenja, da je izkušnja pogovora z naravnim govorcem za otroke 

neprecenljiva in jo uvršča k inovativnemu pristopu k poučevanju angleščine. Na opazovanem 

tečaju udeležence vsako leto obišče vsaj en tujec. Letos sta bila pravzaprav dva, oba po rodu 

Britanca. 

Opaziti je mogoče, da otroci z veseljem sprejmejo tujca medse, sploh če je njegova vizualna 

podoba drugačna od njihove (npr. temnejša koža, skodrani lasje) in če govori tuji jezik. 

Sporazumevanje tako poteka v angleščini, spremljajo pa ga kretnje rok in kazanje na 

predmete. Učenci na ta način dobijo občutek, da je znanje angleščine res pomembno za 

komunikacijo s prebivalci drugih držav, drug plat komunikacije s tujci pa je urjenje in 

utrjevanje jezika. Na splošno ustnega sporazumevanja v tujem jeziku primanjkuje, saj večina 

otrok izven razreda nima velikokrat priložnosti govoriti v tujem jeziku. To se pozna na 

sporazumevanju, saj so otroci zadržani, ko je potrebno kaj povedati v angleščini. 

Komunikacija s tujcem morda na nek način počasi razbija ta strah, saj morajo komunicirati, če 

želijo kaj izvedeti. 

Udeleženci tečaja so gosta, recimo mu Mike, z veseljem poslušali. Tisti starejši, ki so bolj 

tekoči v angleščini, so služili kot prevajalci za mlajše učence. Brez zadreg so ga spraševali, 

kar jih je zanimalo o njegovi kulturi (kot kako je imeti volan na desni strani v avtomobilu) in 

o njem samem (kaj mu je najbolj všeč v Sloveniji in kaj v Angliji). Videti je, da je naravni 

govorec tujega jezika za otroke zelo zanimiv, večini je v izziv komunicirati z njim in njegov 

prihod je popestril celoten potek tistega dneva. Tudi gostjo, po rodu iz Velike Britanije, 

recimo ji Jane, so z veseljem poslušali in sodelovali z njo, ko je predstavljala skrb za psa. 

Tudi najmlajši otroci, ki je niso povsem razumeli, so s pomočjo kretenj in kakšnega jezikovno 

močnejšega sošolca, razumeli, kaj je želela povedati. 

Slika 3: Plakat, ki so ga naredili  in predstavili otroci iz starejše nadaljevalne skupine (7. - 9. razred) 
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10.1.2.3 Medpredmetno povezovanje in CLIL 

Medpredmetno povezovanje je eden izmed inovativnih načinov poučevanja tujega jezika 

(Jeya Harish, Krishnakumar, Dharma Raja, 2011), pri katerem povezujemo obravnavane 

teme, vsebine in cilje z določenim šolskim predmetom in angleščino. Tudi CLIL je eden 

izmed inovativnih pristopov k poučevanju tujega jezika (Garay Alvarez, 2007), pri katerem 

gre za poučevanje dela predmeta ali celega predmeta v tujem jeziku (Ball, Kelly in Clegg, 

2015). CLIL kot tak v analiziranem programu ni prisoten, saj tečaj ni enak šoli, ko pride do 

različnih učnih predmetov in vpeljave angleščine v te predmete. Kljub temu smo elemente 

medpredmetnega povezovanja opazili na tečaju, saj so učenci v angleščini usvajali znanje, ki 

sodi na druga področja, npr. naravoslovje, družboslovje. Tudi CLIL pristop je prisoten v 

nekaterih aktivnostih, saj imata starejši dve skupini večino dejavnosti zastavljenih v 

angleškem jeziku, ne le dopoldanske jezikovne aktivnosti, vendar jih lahko razumemo tudi 

kot elemente medpredmetne povezave. 

Tabela 5: Nekaj primerov medpredmetnega povezovanja 

Obisk gostov, ki niso tujci, 

vendar govorijo v angleščini. 

Predstavitev poklica novinarja – medpredmetna povezava 

z družboslovjem. 

Predstavitev Švedske in švedske kulture - medpredmetna 

povezava z geografijo. 

Obisk naravnega govorca tujega 

jezika. 

Predstavitev živali in skrbi za njo v tujem jeziku (gostja 

»Jane« je s seboj pripeljala psičko in pripravila aktivnosti, 

s katerimi so se otroci naučili poimenovati živalske dele 

telesa, naloge delov telesa, prehrano psov ipd.) – 

medpredmetna povezava z biologijo. 

Priprava sladice v angleščini. Medpredmetna povezava z gospodinjstvom. 

Razlaga športnih pravil za igro 

s kijem v angleščini. 

Medpredmetna povezava s športom. 

  

Jezikovna kopel (gre za izpostavljenost učencev govorjenemu tujemu jeziku, ki pripomore k 

domačnosti zvoka jezik ter jezikovnih struktur (Mehisto, Marsh in Frigols, 2008), ki so jo 

deležni učenci, predvsem starejši, zaradi tega, ker dejavnosti potekajo v sproščenem okolju in 

so teme blizu mladini ter predstavljene na zanimiv način, povzroči, da se učenci naučijo več 

besed in jih tekom tedna dodobra utrdijo. 

 

10.1.2.4 Gibanje in popoln telesni odziv 

Telesna aktivnost pri otrocih ne krepi le telesa, temveč je pomembna tudi za otrokov 

kognitivni razvoj (Škof, 2010). Po telesni aktivnosti otroci lažje razmišljajo in so bolj zbrani, 

pomembne pa so tudi za sprostitev (Tomori, 2010). Gibanje oziroma telesna aktivnost postaja 

inovativen pristop, ki skrbi za ohranjanje zdravja (Bherer, 2015). 

Opazovani otroci so bili ves čas v gibanju. Na voljo so imeli aktivne odmore zunaj na igrišču, 

kjer so lahko igrali nogomet, košarko, badminton, v sklopu igrišča so imeli tudi tobogan in 

gugalnice. To je bila prednost okolja, ki je ponujalo igrišče s košarkarskim košem, 

nogometnim golom in  travnikom, kjer so se otroci lahko igrali in športno udejstvovali. Na 

tem istem igrišču je potekala tudi gasilska delavnica oziroma gasilske štafetne igre, kjer so 
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otroci spoznali nove dejavnosti in v njih tekmovali. Tu so se naučili tudi švedske igre s kijem, 

ki so jo želeli igrati vsak prosti trenutek, ko so jo enkrat spoznali. Poleg aktivnih odmorov 

smo med delavnicami že omenili dve, ki sta prav tako potekali na igrišču, vendar so bili 

učenci aktivni tudi v notranjih prostorih. Predvsem najmlajši so se veliko učili preko pesmi in 

plesa ter gibalnih iger, kjer so utrjevali angleško besedišče. Tu je mogoče opaziti pristop 

popolnega telesnega odziva (ang. TPR), je eden izmed inovativnih pristopov pri poučevanju 

tujega jezika (Furuhata, 1999). Enkrat v tednu je bil izveden tudi pohod na bližnjo Šmarno 

goro, kjer so najbolj zavzeti celo pot govorili angleško, tisti malo mlajši pa so po angleško 

šteli markacije ob poti, in se naučili šteti skoraj do 50. Nekoliko stran je mogoče najti tudi 

tople izvir, do katerega so udeleženci odšli na sprehod, kdor je želel, pa je lahko v njem tudi 

plaval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Gasilski poligon 

Slika 5: Gibalna igra za vadbo predlogov 



33 
 

Telesne aktivnosti otrokom ta teden prav zares ni primanjkovalo, pa naj si je šlo za vodeno 

gibanje med angleškimi dejavnostmi ali za prosto igro na igrišču. 

 

Sklenemo lahko, da se izvajalke projekta zavedajo pomena inovativnih pristopov in se trudijo 

udeležencem zagotoviti varno in spodbudno učno okolje. Upoštevajo večino priporočil, o 

katerih smo pisali v teoretičnih izhodiščih. 

 

10.2 RAZISKOVALNI CILJ 2 

Ugotoviti, kako je mogoče v poučevanje in ostale aktivnosti vključiti lokalno okolje. 

Sodelovanje z lokalnim okoljem je v tem projektu vidno na vsakem koraku. Že sam prostor, 

kjer tečaj poteka, govori o tem, da izvajalec, torej jezikovno društvo, in vaško prostovoljno 

gasilsko društvo, sodelujeta. »Učilnice« oziroma prostor, kjer tečaj poteka, so prostori 

gasilskega društva in njegova okolica – travnik in igrišče. 

Lokalno okolje tu ne vključuje podjetij in ustanov, saj gre za manjšo vas v Sloveniji in okolje 

je temu primerno vaško. Povezovanje z lokalnim okoljem smo organizatorice tečaja videle v 

sodelovanju z okoliškimi kmeti, s čimer smo učencem zagotovile domačo, lokalno pridelano 

hrano. Na vasi je le nekaj kmetij, vendar je večina podpirala izpeljavo projekta in nam 

priskrbela zelenjavo, mleko, jogurte in sadje. 

Tukajšnje lokalno okolje vključuje tudi bližnji hrib Šmarno goro in urejen topel izvir. Učenci 

gredo tekom tedna na pohod na Šmarno goro, obiščejo pa tudi topel izvir. Na ta način jim ni 

zagotovljena le telesna aktivnost, ampak hkrati spoznavajo naravne danosti svojega domačega 

okolja. Spodbujena je igra zunaj na igrišču in na travniku, da se okolica gasilnega doma kar se 

da izkoristi. 

Čeprav v vaškem okolju ni prav veliko društev in podjetij, poleg sodelovanja s kmeti in 

izkoristka naravnih dobrin, pri projektu sodeluje mnogo domačinov. Sovaščani in sokrajani 

pridejo na obisk in predstavijo svoj hobi ali poklic in povedo kaj zanimivega o sebi. Tako je 

letos že tretje leto prišel starejši gospod, ki se v pokoju ljubiteljsko ukvarja s kiparstvom. 

Otrokom je predstavil osnove kiparstva, nato pa so lahko sami klesali in svoj izdelek odnesli 

domov. Na druženje z udeleženci tečaja so vabljeni tudi vaški otroci, ki se zunaj na igrišču 

spoznajo in igrajo z otroki iz tečaja. 

Tudi vzgoja za trajnostni razvoj je nekaj, na kar lahko s svojim vzorom zelo vplivamo, ne 

glede na to koliko časa preživimo z otroki (Štemberger, 2008). V Sloveniji o trajnostnem 

razvoju govorimo, ko se dotikamo tem, kot so spoštovanje vrednot, ohranjanje narave, 

ekološka ozaveščenost, spodbudno učno okolje, medosebni odnosi, zdrav življenjski slog in 

kvalitetno preživljanje prostega časa (prav tam). Šömen Joksić (2008) opozarja, da je 

ključnega pomena to, da začnemo otroke o pravilnem ravnanju z okoljem ozaveščati že v 

otroštvu. Na tečaju je opaziti, da se izvajalke trudijo biti udeležencem zgled pri vzgoji za 

okoljske vrednote. S tem jih vzgajajo za trajnostni  razvoj, čeprav otroci tu preživijo le pet 

dni. Nekaj primerov vzgoje za trajnostni razvoj, z ozirom na zgornjo definicijo, ki smo jih 

opazili na tečaju: 

- prehrana je domača, če se le da ekološka, in otroci so s tem seznanjeni (npr. nikoli ne 

dobijo za malico kupljenega jogurta, ampak vedno domačega); 



34 
 

- skrb, da se narava okrog njih ne uniči (pazljiva hoja na Šmarno goro, ne tekajo po 

visoki travi); 

- izkoriščanje možnosti za učenje ali izvedbo delavnic v naravi; 

- ločevanje odpadkov; 

- skupaj ustvarjajo spodbudno učno okolje, vsi se trudijo za dobro klimo (s socialnimi 

igrami delamo na dobrih odnosih, otroci se ne prepirajo, ampak skupaj igrajo); 

- spodbujanje k zdravemu življenjskemu slogu in kakovostnemu preživljanju prostega 

časa (nič mobilnih telefonov, odmori se preživljajo zunaj na svežem zraku, 

spodbujanje telesne aktivnosti s ponudbo športnih rekvizitov za otroke). 

10.3 RAZISKOVALNI CILJ 3 

Ugotoviti, kaj menijo udeleženci programa o takšnem načinu poučevanja. 

10.3.1 Kodiranje intervjujev z udeleženci programa 

Tabela 6: Intervju s Tinetom, 8 let 

Izjave  Kode 1. reda Kode 2. reda kategorije 

Način poučevanja se mi zdi dober. 

Bilo mi je zanimivo, vse kar smo 

delali. 

dobro, zanimivo zanimiv način 

poučevanja 

način poučevanja 

Na tečaju mislim, da smo veliko 

izvedeli o našem okolju. Smo bili 

veliko zunaj in se igrali, jedli … 

okolje, 

preživljanje časa 

zunaj, igra 

zunaj, domača 

hrana 

izkoristek 

okolja, domača 

prehrana 

lokalno okolje 

Učenje tu in v šoli je drugače. 

Tukaj smo delali bolj zabavne reči. 

Tukaj mi je bilo boljše. 

drugačno 

učenje, zabavno, 

boljše 

učenje na 

zabaven način 

učenje na tečaju 

Urnik se mi zdi v redu. dober urnik primerna 

razporeditev 

dejavnosti 

struktura in potek 

dneva 

Všeč mi je bilo, kar smo jedli. In 

všeč mi je, ker se veliko novega 

naučimo. 

hrana, nova 

znanja 

pridobivanje 

znanja, prehrana 

všečne stvari 

 

Tabela 7: Intervju z Juretom, 9 let 

Izjave  Kode 1. reda Kode 2. reda kategorije 

Ni nam bilo dolgčas, ves čas je bilo 

zanimivo. Peli smo in se igrali, v 

eni pesmici smo popadali po tleh. 

Tudi igrice so mi bile všeč. 

zanimivo, petje, 

igranje, 

jezikovne igre 

zanimiv, 

otrokom 

približan način 

poučevanja 

način poučevanja 

Šli smo na Šmarno goro, igrali smo 

se zunaj, pa izvir smo šli pogledati 

… In jedli smo hrano od kmetov. 

Šmarna gora, 

igra zunaj, topli 

izvir, lokalno 

pridelana hrana 

obisk lokalnih 

naravnih 

znamenitosti, 

lokalna hrana 

lokalno okolje 

Tu je učenje bolj zabavno. V šoli 
veliko sedimo in učiteljica govori, 

zabavno učenje, 
v šoli sedenje, 

dinamično 
učenje 

učenje na tečaju 
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reševati moramo zvezke. govori učiteljica 

… bilo je zanimivo /potek dneva/, 

naučili smo se tudi veliko. 

zanimiv potek 

dneva, usvojeno 

znanja 

dobro izkoriščen 

program 

struktura in potek 

dneva 

Všeč mi je bilo igranje in učenje. igranje, učenje pridobivanje 

znanja, igra 

všečne stvari 

 

Tabela 8: Intervju z Niko, 11 let 

Izjave  Kode 1. reda Kode 2. reda kategorije 

Način učenja mi je zelo všeč. Je 

zabavno, veliko se naučiš in 

spoznala sem nove prijatelje. 

všečen način 

učenja, zabavno 

učenje, veliko 

usvojenega 

znanja, novi 

prijatelji 

zabaven način 

učenja, novo 

znanje, 

sklepanje novih 

prijateljstev  

način poučevanja 

Ja, tukaj je učenje bolj zanimivo. 

Veliko se dogaja, všeč so mi 

različne delavnice. Med odmori se 

igramo zunaj, zunaj se včasih tudi 

učimo ali pa imamo delavnice. 

zanimivo 

učenje, 

delavnice, 

igranje zunaj, 

učenje zunaj 

zanimivo 

učenje, različne 

aktivnosti, 

inovativno 

učenje 

učenje na tečaju 

Naš urnik je bil v redu, vsak dan je 

bilo zanimivo. Dobro je, da ni 

samo angleščina, ampak še ostale 

stvari. Pri učenju pa sem se 

zabavala. 

primeren urnik, 

zanimiv potek 

dni,  delavnice, 

zabava  

primerna 

razporeditev 

dejavnosti, 

nejezikovne 

delavnice 

struktura in potek 

dneva 

Všeč mi je bilo igranje, pa tudi 

učenje. 

igranje, učenje pridobivanje 

znanja, igra 

všečne stvari 

 

Tabela 9: Intervju z Jakom, 12 let 

Izjave  Kode 1. reda Kode 2. reda kategorije 

Meni se je zdelo dobro. Se ne 

spoznam najbolj na načine 

poučevanja. 

dober način 

poučevanja 

primerno 

poučevanje 

način poučevanja 

Ja, mislim da je to dobro, da 

vključimo okolje. Najboljše so bile 

malice iz lokalnega okolja. 

Spoznali smo veliko stvari, to je 

bilo v redu. 

vključevanje 

okolja, domače 

malice, 

spoznavanje 

novosti 

domače malice, 

širjenje obzorij 

lokalno okolje 

Tukaj se mi zdi učenje boljše kot v 

šoli, saj smo se res veliko naučili. 

Pa bilo nas je manj in je učiteljica 

lahko vsakemu razložila stvari, če 

česa ni vedel. Vsi smo bili 

prijatelji, v šoli pa imaš tudi 

sošolce, ki ti niso v redu. 

boljše kot v šoli, 

veliko 

usvojenega 

znanja, manj 

otrok, vsi 

prijatelji 

veliko 

usvojenega 

znanja, manjše 

skupine, 

možnost 

individualizacije, 

socialni vidik 

učenje na tečaju 

Struktura je v redu. Angleščine je 

bilo dovolj, meni so bile delavnice 

primerna 

struktura, dovolj 

primerna 

razporeditev 

struktura in potek 

dneva 
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tudi zanimive in sem jih komaj 

čakal. Nisem vedel katere bodo 

letos, in me je zelo zanimalo. 

angleščine, 

zanimive 

delavnice 

jezikovnega in 

nejezikovnega 

dela 

Všeč mi je, da se igramo zunaj. 

Ničesar ne bi spremenil, meni je 

vse dobro. 

igra zunaj igra všečne stvari 

 

Tabela 10: Intervju z Žakom, 13 let 

Izjave  Kode 1. reda Kode 2. reda kategorije 

Tečaj je bil v redu. Učenje je bilo 

sproščeno, vmes smo se tudi šalili. 

Še posebej mi je bilo všeč, ker ni 

bilo ocen. 

sproščeno 

učenje, šale, 

brez ocen 

sproščeno 

okolje, ni 

ocenjevanja 

način poučevanja 

Ker je tečaj potekal v sosednji vasi, 

sem se lahko tja pripeljal s 

kolesom. Všeč mi je bilo, ker so 

organizatorke kuhale kosilo iz 

sestavin, katere so dobile pri 

vaških kmetih. 

bližina tečaja, 

kolo, sestavine 

od vaških 

kmetov 

prednost bližine 

tečaja, domača 

hrana 

lokalno okolje 

Učenje je boljše kot v šoli, saj nas 

je bilo manj in učiteljica je bila 

bolj prijazna. 

manj učencev,  

prijaznost 

učiteljice  

manjša skupina učenje na tečaju 

Všeč mi je bilo, da ni samo 

angleščine. Všeč mi je, ker so nas 

naučili nekaj iger in vmes smo 

imeli prosti čas. 

ni samo 

angleščine, igre, 

prosti čas 

primerna 

razporeditev 

jezikovnega in 

nejezikovnega 

dela, prosti čas 

struktura in potek 

dneva 

Všeč so mi bile igre, pohod na 

Šmarno goro.   

igre, pohod  koriščenje 

zunanjega 

okolja 

všečne stvari 

Jaz bi spremenil uro začetka, ker 

zjutraj rad spim. 

ura začetka 

tečaja 

časovni okvir 

tečaja 

izboljšave 

 

Tabela 11: Intervju s Kajo, 16 let 

Izjave  Kode 1. reda Kode 2. reda kategorije 

Všeč mi je, ker se učimo v igri. 

Sploh se ne zavedamo, da se 

učimo. 

učenje v igri, 

nezavedno 

učenje 

zavedno in 

nezavedno 

pridobivanje 

znanja 

način poučevanja 

Všeč mi je, ker ni v nekem 'resnem' 

mestu, ampak je na vasi in se vsi 

počutimo bolj domače in gremo 

lahko tudi čez dan ven da nismo 

ves čas samo notri. Dobro je tudi, 

da gremo enkrat na Šmarno goro, 

da se malo razgibamo. 

vaško okolje, 

koriščenje 

zunanjih 

površin, Šmarna 

gora, gibanje 

obisk in 

koriščenje  

lokalnega okolja 

lokalno okolje 

Tukaj se mi zdi učenje veliko bolj sproščeno sproščeno učno učenje na tečaju 
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sproščeno. učenje okolje 

Dobro je da ne začnemo prezgodaj 

in da zgodaj končamo... Med 

'učnimi urami' so tudi pavze, tako 

da se lahko malo spočijemo. 

Celotno učenje tako hitreje mine. 

ure začetka in 

konca tečaja, 

odmori 

časovna zasnova 

tečaja 

struktura in potek 

dneva 

Se posebej mi je všeč naša 

učiteljica. Drugače ne bi 

spremenila ničesar, saj sem se obe 

leti zelo zabavala in spoznala 

veliko novih prijateljev. 

učiteljica, 

zabava, prijatelji 

socialni vidik 

tečaja, prednost 

neformalnega 

izobraževanja 

všečne stvari 

 

Tabela 12: Intervju z Aljažem, 16 let 

Izjave  Kode 1. reda Kode 2. reda kategorije 

Način poučevanja je bil tu nekaj 

posebnega in drugačnega od 

ostalih na katerih sem bil. In na 

ostalih sem bil po enkrat, na tem 

štirikrat.  

posebno, 

drugačno 

poučevanje 

zanimiv, 

otrokom 

približan način 

poučevanja 

način poučevanja 

Učenje tu ne poteka le za štirimi 

stenami gasilskega doma, ampak 

tudi med odmori in malico, kjer 

včasih tudi naši medsebojni 

pogovori potekajo v angleščini. 

učenje med 

odmori, uporaba 

angleščine  

inovativno 

poučevanje 

način poučevanja 

Definitivno se mi zdi vključevanje v 

lokalno okolje zelo pomembno. 

Misli, da to kar vpliva na 

dogajanje čez teden. Že malice so 

mi všeč, saj imamo le lokalne 

izdelke iz okoliških kmetij. Na obisk 

smo do sedaj vsakič dobili ljudi, ki 

so se ali preselili sem v tujine, 

športnike, zanimive osebe in še in 

še. Najbolj se mi je vtisnil v spomin 

obisk Anje Tepeš in njene mame, ki 

nam je predstavila kako šiva drese 

za slovensko ekipo.  

vpliv na 

dogajanje čez 

teden, lokalne 

malice, gostje iz 

tujine in 

zanimive 

lokalne osebe 

domača hrana, 

tuji in slovenski 

gostje iz okolice  

lokalno okolje 

Učenje v primerjavi s šolo - 

popolnoma drugačno. In to v 

dobrem smislu. Učenje je drugačno 

in tu imamo delavnice. 

drugačno 

učenje, 

delavnice 

zanimivo 

poučevanje 

učenje na tečaju 

Mislim, da je program sestavljen 

zelo premišljeno. Vedno vse 

poteka, kakor je treba. 

Dopoldanski del, v katerem 

potekajo skupinske ure učenja 

angleščine, je poučen. V skupini mi 

aktivno sodelujemo in se s tem 

poučen 

dopoldanski 

jezikovni del, 

zanimive 

delavnice, 

povezovanje 

med udeleženci 

primerna 

razporeditev 

jezikovnega in 

nejezikovnega 

dela, socialni 

vidik 

struktura in potek 

dneva 
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učimo. Popoldanske delavnice, 

kamor pridejo gostje, ki nam 

predstavijo svojo dejavnost ali pa 

državo ali šport oz karkoli s čimer 

se ukvarjajo, mi je zelo zanimiv. In 

všeč mi je, ker se udeleženci med 

seboj povežemo. 

Na tečaju mi je všeč to, da nas 

peljejo enkrat v tednu na Šmarno 

goro. Na koncu tedna imamo 

tekmovanje v gasilskih igrah. 

Predstavitve so zanimive in 

poučne. 

Šmarna gora, 

gasilske igre, 

zanimive 

delavnice 

gibanje, 

delavnice 

všečne stvari 

Spremenil ne bi nič, rajši bi kaj 

dodal. Kot na primer predstavitev 

gasilskih vozil in opreme, športno 

popoldne, in še česa bi se lahko 

spomnil ... 

predstavitev 

gasilskih vozil 

in opreme, 

športno 

popoldne 

dodatne 

predstavitve, 

šport 

izboljšave 

 

10.3.2 Analiza intervjujev z udeleženci tečaja 

Z intervjuji z udeleženci smo želeli izvedeti, kaj menijo o takšnem načinu poučevanja, kot so 

ga bili deležni na tečaju. Že z vprašanji smo določili okvirne kategorije oziroma teme, o 

katerih smo želeli izvedeti več. 

Način poučevanja se je vsem intervjuvanim udeležencem zdel zanimiv in drugačen kot so ga 

deležni v šoli. Omenjajo, da jim ni bilo dolgčas in so se veliko naučili. V spominu so jim 

ostale pesmi in igre, ki so jih spoznali v jezikovnem delu tečaja. Dejavnosti so torej dobro 

zasnovane in so otrokom angleščino približale. Poučevanje se jim je zdelo razgibano, kar je za 

otroke nadvse primerno, saj kot pravi Seliškar (1995), dinamično poučevanje prepreči, da bi 

se otroci med poukom pričeli dolgočasiti. Dolgočasili pa se prav zares niso, sodeč po njihovih 

odgovorih. Všečnost iger so izpostavili predvsem mlajši udeleženci (»Peli smo in se igrali, v 

eni pesmici smo popadali po tleh. Tudi igrice so mi bile všeč.« Jure, 9 let), kar potrjuje 

teoretične navedke, ki navajajo, da mora biti pouka za mlajše učence bolj nazoren in 

vključevati različne igre ter nebesedne odzive (gibe, ples, risanje) (Brumen, 2004). 

Udeleženci so med drugim kot pozitivno izpostavili tudi to, da na tečaju za svoje znanje niso 

ocenjeni in da znanje pridobivajo tako zavedno kot tudi nezavedno. Uporaba angleščine pri 

ostalih dejavnostih je še posebej zanimiva starejšim učencem, ki so lahko jezik uporabili v 

vsakodnevnih situacijah. Avtentičnost vsebin oziroma uporaba angleščine v konkretnih 

situacijah je primerna za učenje jezika pri mladostnikih, ki se učenja lotevajo bolj analitično 

in se pri učenju posvečajo detajlom, kar jim pomaga pri učenju (Pinter, 2006). 

Vključevanje lokalnega okolja je bilo pri vseh intervjuvancih sprejeto pozitivno. Najbolj jim 

je v spominu ostala domača hrana, iz lokalno pridelanih sestavin. Prav tako se jim je zdelo, da 

smo lokalno okolje dodobra izkoristili, saj smo obiskali vse, kar nam ponuja. Všeč jim je bil 

pohod na Šmarno goro, obisk toplega izvira in igranje na zunanjih površinah. Eden izmed 

udeležencev je izpostavil tudi bližino tečaja, saj je le-ta potekal skoraj v sosednji vasi in se je 

lahko zjutraj sam pripeljal s kolesom. Tudi drugi so omenili vidik domačnosti, ki ga ponuja 

vaško okolje. Poleg vključevanja naravnih dobrin okolja, so dobro sprejeti tudi gostje iz 

lokalne okolice, ki pridejo predstavit svoje hobije in znanja, pa naj si bodo tujci, ki s se k nam 
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preselili, ali pa domačini. Eden izmed udeležencev je napisal: »Najbolj se mi je vtisnil v 

spomin obisk Anje Tepeš in njene mame, ki nam je predstavila kako šiva drese za slovensko 

ekipo.« Četudi vas ne premore lokalnih obrtnikov in društev, lahko zanimivi domačini veliko 

pripomorejo k dodatni vrednosti tečaja. Kot je zapisala Trstenjakova (2016), lokalno okolje 

skriva kup vsebin in raznolikosti, ki v otroku zbudijo radovednost in ga vabijo k odkrivanju. 

Otroci so bili mnenja, da se je učenje na tečaju razlikovalo od učenja, ki ga imajo v šoli. Med 

glavnimi razlikami so navedli, da je učenje na tečaju potekalo drugače, na bolj zabaven in 

inovativen način. »V šoli veliko sedimo in učiteljica govori, reševati moramo zvezke.« Tu pa 

se je veliko dogajalo, učenje so popestrile različne delavnice. O tem, kako učenci na poletnih 

taborih uživajo v aktivnostih, skozi katere se učijo, ker se razlikujejo od tistih, ki so jih 

deležni v šoli, so pisali že Wighting, Nisbet in Tindall (2015). Učenci se veselijo spoznavanja 

nove kulture, srečanja z naravnimi govorci angleškega jezika, bolj spontano pa se 

sporazumevajo tudi v angleščini (Wighting, Nisbet in Tindall, 2015), kar nam je potrdil tudi 

naš udeleženec, ki je rekel, da »učenje tu ne poteka le za štirimi stenami gasilskega doma, 

ampak tudi med odmori in malico, kjer včasih tudi naši medsebojni pogovori potekajo v 

angleščini«. Udeleženci so pogosto poudarili, da na tečaju prejmejo veliko tujejezikovnega 

znanja. Dva izmed udeležencev sta omenila tudi, da jima je bilo učenje všeč, ker je potekalo v 

manjših skupinah. Poletni tečaj ima to možnost, da lahko skupine oblikuje tako, da je  v njih 

manjše število udeležencev. V manjši skupini ima učitelj možnost, da z učenci dela bolj 

individualno, delo v manjših skupinah pa naj bi bilo tudi bolj učinkovito (Sloan McCombs 

idr, 2011). 

O strukturi in poteku tedna so mlajši udeleženci povedali, da jim je bil urnik všeč, da so bili 

dnevi zanimivi in so se veliko naučili. Starejši udeleženci so pogosto omenjali primerno 

razporeditev jezikovnega dela, torej dopoldanskih aktivnosti učenja jezika, in nejezikovnega 

dela. Tudi splošen časovni okvir trajanja tečaja se jim je zdel dober, saj so bili veseli, »da ne 

začnemo prezgodaj in da zgodaj končamo«. Delavnice so se jim zdele zanimive, mnogi pa so 

povedali tudi, da jim je všeč, ker spoznajo nove prijatelje, s katerimi se med seboj povežejo, 

tudi med odmori in prostim časom. 

Med stvari, ki so jim bile na tečaju všeč, so učenci uvrstili domačo hrano in pridobivanje 

novega znanja. Predvsem mlajšim je bilo všeč tudi vključevanje iger v učenje, starejši pa so 

izpostavili gibanje zunaj, gasilske štafetne igre in pohod na Šmarno goro. Všeč so jim bile 

tudi delavnice in spoznavanje novih prijateljev. Tudi to je prednost poletnih taborov, ki za 

razliko od šole potekajo v bolj sproščenem okolju (Wighting, Nisbet in Tindall, 2015). 

Udeleženci so podali tudi nekaj predlogov za izboljšave. Eden izmed njih je kot slabost 

izpostavil zgodnje vstajanje in bi spremenil uro začetka tečaja, ker zjutraj rad dolgo spi. Spet 

drug izmed udeležencev je kot predlog za izboljšavo podal idejo, da bi imeli v popoldanskem 

času dodatne športne dejavnosti in predstavitev gasilske opreme ter vozil. Večina vprašanih 

udeležencev pa ne bi na tečaju spremenila ničesar. 

Rezultati analiziranih intervjujev so pokazali, da gre pri taki obliki neformalnega učenja prav 

zares za izkušnjo, ki se udeležencem vtisne  v spomin. Jezikovne  tabore in tečaje navadno 

odlikuje toplo vzdušje, »učilnica« pa je katerikoli prostor, kjer se dogajajo aktivnosti (Feuer, 

2009), in tako je bilo tudi na tem tečaju. Otroci so se učili notri, zunaj na igrišču, na poti na 

Šmarno goro ipd. Ker ni bilo ocen, skupine so bile manjše in otroci so se med seboj 

spoprijateljili, lahko rečemo tudi, da drži, kar je Feuer (2009) zapisal o jezikovnih taborih - 

okolje je res zelo sproščeno in naklonjeno grajenju prijateljstev. 
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10.4 RAZISKOVALNI CILJ 4 

Ugotoviti, kaj menijo učiteljice o takšnem načinu poučevanja. 

10.4.1 Kodiranje intervjujev z izvajalkami programa 

Tabela 13: Intervju s Tino, profesorico angleščine, 26 let 

Izjave  Kode 1. reda Kode 2. reda kategorije 

Tak način poučevanja se mi zdi 

zelo primeren za otroke med 

počitnicami. Snov ter znanje 

prejemajo na sproščen način, ki je 

dobro prilagojen manjši skupini ter 

se osredotoča na komunikativne ter 

zabavne aktivnosti, za katere v 

času šolskega pouka navadno 

zmanjka časa. 

učenje med 

počitnicami, 

sproščen način, 

manjše skupine, 

komunikativne 

aktivnosti, 

zabavne 

aktivnosti 

prednosti 

poletnega tečaja, 

sproščeno okolje 

način poučevanja 

Pri takih urah imajo otroci več 

možnosti razviti pozitiven čustven 

odnos do tujega jezika, saj niso pod 

pritiskom glede doseganja ciljev 

ter ocenjevanja. Snov tudi 

sprejemajo po svojem ritmu, saj 

nismo časovno omejeni z cilji ter 

učnimi urami in tako lahko 

prilagodimo hitrost obravnavanja 

snovi njihovim sposobnostim. 

pozitiven odnos 

do jezika, ni 

ocenjevanja, 

ritem učenja, ni 

časovne 

omejenosti 

odnos do jezika, 

čas 

način poučevanja 

Dejstvo, da program poteka v 

lokalnem okolju ima več prednosti 

za udeležence. Za otroke je lažje, 

saj se pogosto poznajo iz šole ali 

ostalih dejavnosti v svoji skupnosti, 

zaradi česar hitro navežejo stike, 

se spoprijateljijo in so tudi bolj 

samostojni v programu, saj 

poznajo okolje, prostor ter nekateri 

celo izvajalke programa. Lokalno 

okolje vključimo tudi za nekatere 

športne aktivnosti ter prosti čas. 

Tudi za starše je verjetno prednost, 

da preko dneva puščajo svoje 

otroke v lokalni skupnosti, kjer so 

blizu doma, v domačem kraju in 

celo s poznanimi ljudmi. Prednost 

lokalne povezanosti je tudi 

sodelovanje z različnimi društvi ter 

osebnostmi iz okolice, ki pridejo v 

popoldanskem programu otrokom 

predstaviti svoje dejavnosti ali 

svojo zgodbo, pogosto jih tudi kaj 

poznavanje 

sošolcev iz šole 

in okolja, 

poznavanje 

okolja, prednosti 

za starše, 

sodelovanje z 

društvi in 

osebnostmi iz 

okolice 

socialne 

prednosti za 

otroke, 

domačnost, 

sodelovanje z 

lokalnim 

okoljem 

lokalno okolje 
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naučijo (jezik, spretnosti, …).  

Učenje na tednu angleščine se 

razlikuje od šolskega pouka na 

precej mestih. Sicer se držimo 

snovi in znanj, ki jih otroci že 

poznajo ali pa jih bodo v 

naslednjem šolskem letu, ampak 

pristopi k poučevanju pa so zelo 

kontrastni. Manjše skupine otrok, 

prilagojeni delovni listi glede na 

znanje in zanimanje, možnost 

izražanja vsakega otroka, veliko 

govornega časa in nastopov v 

sproščenem okolju, zabavne 

aktivnosti za ponovitev besedišča, 

dostop do angleškega gradiva in 

namiznih iger, učenje pesmi in 

iger, ter celo pogovor v angleščini 

v času odmorov z naravnimi 

govorci angleščine. 

snov šolskega 

leta, manjše 

skupine otrok, 

prilagoditve, 

sproščeno 

okolje, zabavne 

aktivnosti 

snov in znanja, 

inovativni 

pristopi k 

poučevanju 

učenje na tečaju 

Vsaka izvajalka je na programih 

precej samostojna, tako da lahko 

aktivnosti ter poučevanje prilagodi 

svojim idejam in kreativnosti. 

Ocenjevati inovativnost se mi zato 

zdi malo subjektivno, ampak 

celoten projekt pa je zelo 

inovativen na področju 

vključevanja lokalne skupnosti ter 

spodbujanja učenčeve uporabe 

angleščine v prostočasnih 

aktivnostih (med odmori, na 

pohodu, pogovor z naravnimi 

govorci angleščine, …). 

samostojnost 

izvajalk, 

vključevanje 

lokalne 

skupnosti, 

angleščina v 

prostem času 

avtonomnost, 

lokalno okolje, 

uporaba jezika 

koncept 

poučevanja 

Urnik se mi zdi ustrezno 

razporejen, tako da imajo otroci 

dovolj časa za sproščeno druženje 

in športno udejstvovanje, kljub 

temu pa večino časa še vedno 

preživijo v vodenih aktivnostih in 

pri urah angleščine. Dopoldanske 

ure so bolj namenjene učnim uram, 

ko so otroci še precej zbrani in 

pripravljeni na delo, v 

popoldanskem času pa spoznavajo 

najrazličnejše teme in dejavnosti iz 

svojega okolja in v njih sodelujejo. 

Ta razpored je najbolj optimalen 

glede na razpoloženja otrok. 

ustrezna 

razporeditev 

dejavnosti, 

dopoldanske 

dejavnosti, 

popoldanske 

dejavnosti 

optimalen 

razpored 

dejavnosti 

struktura in potek 

dneva 

Zelo pozitivno in edinstveno se mi sodelovanje z sodelovanje z všečne stvari 
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zdi sodelovanje tega projekta z 

lokalno skupnostjo, ki pomaga tako 

pri skrbi za prostor, hrano, zabavo 

in dejavnosti. Otroci na tednu 

angleščine zelo uživajo, čeprav 

niso vsi navdušenci nad 

angleščino, in se z veseljem 

vračajo vsako leto, pa čeprav samo 

zato, da se družijo in malo 

ponovijo pred začetkom pouka. 

lokalno 

skupnostjo, 

zadovoljstvo 

udeležencev in 

vračanje 

prihodnje leto 

lokalnim 

okoljem, 

priljubljenost 

To dejstvo kaže na uspeh projekta 

in potrebo po razširitvi na več 

terminov in večji obseg, saj je 

vsako leto povpraševanje staršev 

večje od zmožnosti nas izvajalk. 

razširitev 

terminov, večji 

obseg tečaja 

terminska 

razširitev 

programa 

izboljšave 

 

Tabela 14: Intervju s Sabino, profesorico poučevanja na razredni stopnji z angleščino, 28 let 

Izjave  Kode 1. reda Kode 2. reda kategorije 

Tovrstno poučevanje se mi tekom 

počitnic za otroke zdi zelo 

primerno. Dejavnosti so bolj 

sproščene narave, veliko je »hands 

on« materiala in skupine se 

manjše, kar omogoča bolj 

poglobljeno in celostno učenje 

TJA. 

počitniško 

učenje, 

sproščena 

narava 

dejavnosti, 

manjše skupine, 

poglobljeno 

učenje 

sproščeno 

okolje, celostno 

učenje 

način poučevanja 

Manjše skupine. Možnost večje 

individualizacije posameznika, 

diferenciacija angleških delavnic, 

možnost uporabe »hands on« 

materialov, ki jih v razredu z 20+ 

učenci ne moreš uporabiti. Že sam 

odnos učitelj-učenec je bolj 

sproščen, domač. Starši nam tudi 

izkažejo več spoštovanja in nam v 

večji meri zaupajo. 

individualizacija 

in diferenciacija 

posameznika in 

delavnic, 

sproščen odnos, 

zaupanje 

individualizacija 

in diferenciacija 

učenje na tečaju 

Ne bi rekla, da smo toliko 

inovativni, kolikor smo iznajdljivi. 

Sam koncept »podpirajmo lokalno« 

je v slovenskem trgu prisoten že 

zelo dolgo. Mi smo enostavno 

združili lokalno s poučevanjem 

angleščine, kar je drug koncept, 
ampak za moje pojme pa ni nov. 

iznajdljivost, 

lokalno 

združeno z 

angleščino 

povezovanje koncept 

poučevanja 

To da so angleške delavnice v 

dopoldanskem času je absolutno 

najbolj učinkovito, saj so učenci 

takrat najbolj spočiti in motivirani 

dopoldanske 

jezikovne 

delavnice, 

popoldanske 

optimalen 

razpored 

dejavnosti 

struktura in potek 

dneva 
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za utrjevanje in ponavljanje snovi. 

To, da so v popoldanskih urah 

prisotni gostje in da imamo 

različne ustvarjalne, praktične 

delavnice je za učence bolj 

primerno v smislu učnega okolja, 

saj so na počitnicah in potrebujejo 

tudi bolj zanimive, drugačne 

delavnice, ki so namenjene 

relaksaciji. 

delavnice, 

sprostitev 

Na tečaju mi je všeč to, da imamo z 

učenci pristen »prijateljski odnos«. 

Učenci se k nam radi vračajo, na 

učiteljice so navezani. Všeč mi je 

tudi to, da ima vsaka učiteljica 

proste roke, da izdela svoj 

program, materiale in skripto. To 

vsaki izmed nas omogoča, da 

izdela program dopoldanskih 

angleških delavnic tako kot želi 

sama. Vsaka lahko uporabi toliko 

materialov, dodatnih nalog, 

pripomočkov itd. kot si želi. Všeč 

so mi tudi popoldanske delavnice, 

ki učencem približajo dodatne 

aktivnosti. 

pristen odnos, 

avtonomija 

učiteljice, izbira 

popoldanskih 

delavnic 

pozitivna klima, 

avtonomnost   

všečne stvari 

Vedno je prostor za izboljšave in 

vključevanja vaškega okolja v 

večjem obsegu. Lahko bi še bolj 

vključile lokalne kmetije. 

večja vključitev 

lokalnih kmetij 

sodelovanje izboljšave 

Vedno je možnost za izboljšavo. 

Predvsem, da bi imeli še več 

»native speakerjev«.. Fino bi bilo 

tudi, če bi imeli več učilnic, bolj 

opremljenih za teden angleščine,  

predvsem z informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo. 

obisk naravnih 

govorcev tujega 

jezika, več 

učilnic z IKT 

naravni govorci, 

IKT 

izboljšave 

 

Tabela 15: Intervju s Katarino, profesorico angleščine, 35 let 

Izjave  Kode 1. reda Kode 2. reda kategorije 

Pri našem poučevanju seveda 

sledimo učni snovi in metodam, ki 

dokazano prinašajo učne uspehe. 
Gre za delo v sproščujočem in 

učno stimulativnem okolju, manjše 

skupine, diferenciacija in tudi 

individualno delo. Gradivo je 

sestavljeno z mislijo na interese 

otrok in njihove potrebe glede na 

učne metode, 

sproščujoče in 

stimulativno 
okolje, manjše 

skupine, 

individualizacija, 

skrbno izbrano 

gradivo 

inovativno 

učenje, 

sproščeno okolje 

način poučevanja 
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šolski pouk. 

Pomembno se nam zdi tudi, da je 

pouk zelo razgiban, z usvajanjem 

aktivnega in pasivnega jezika ter 

različnimi aktivnostmi – branjem, 

pisanjem, govorom, poslušanjem. 

Pomembno je, da je otrok čim bolj 

aktiven in zaradi 

individualiziranega pristopa tudi 

je. 

aktivno in 

pasivno učenje 

jezika, ponudba 

aktivnosti 

razvoj vseh 

sporazumevalnih 

zmožnosti 

način poučevanja 

Lokalno okolje je pomemben 

dejavnik pri poučevanju in učenju 

jezika. V okviru jezikovnega pouka 

ga vključujemo s tujci, ki so v 

našem okolišu in preko različnih 

predavanj, kjer zanimivi 

posamezniki predstavijo svojo 

izkušnjo z določeno državo. Tudi 

pogovor med dnevom in pri 

vsakodnevnih opravilih poteka v 

angleščini.  

tujci iz okoliša, 

zanimiva 

predavanja, 

pogovor 

domači in tuji 

gostje 

lokalno okolje 

Popoldanske delavnice vključujejo 

tudi lokalne prebivalce in okoliške 

kraje. 

lokalni 

prebivalci, 

okolje 

vključevanje 

domačinov 

lokalno okolje  

Poučevanje je drugačno, ker je 

splošna klima zelo sproščena, 

učitelji smo vezani na lastno 

ustvarjalnost in sami sestavljamo 

program.  Skupine so majhne in 

lahko učence peljemo tudi ven. 

Drugače je tudi to, da so v isti 

skupini otroci iz treh razredov in si 

lahko pomagajo in sodelujejo pri 

poučevanju. 

sproščena klima, 

lastna 

ustvarjalnost, 

majhne skupine, 

sodelovanje  

sproščenost, 

heterogene 

skupine 

učenje na tečaju 

Pri poučevanju vključujemo veliko 

iger vlog, angleščina se govori tudi 

izven učilnice, sledimo pravilom 

trajnostnega razvoja in pazimo na 

okolje. 

igre vlog, 

uporaba jezika, 

trajnostni razvoj 

pristopi k 

poučevanju 

koncept 

poučevanja 

Dovolj smiselno zastavljeno in 

uravnoteženo. Gibanja, dejavnosti 

in jezika ravno prav. Pri snovanju 

smo želele ponuditi kvalitetno učno 
izkušnjo, ki prerašča zidove 

učilnic, ter vzpodbuditi k 

razmišljanju in širjenju obzorij 

otrok in odraslih. Pomembno je, 

da je program zasnovan kar se da 

holistično, da vključuje telo. 

smiselna 

struktura, 

kvaliteta, širjenje 

obzorij 

ravnovesje 

dejavnosti, 

holistična 

zasnova 

struktura in potek 

dneva 

Najbolj mi je všeč pozitivna klima pozitivna klima, pozitiva, všečne stvari 
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in to, da vsak z majhnim 

prispevkom lahko dobi veliko 

nazaj, če se le vključi. Prav tako 

mi je zelo pomembno, da se lahko 

vključijo tudi starejši člani družbe 

in okolja, ki imajo zanimive zgodbe 

in znanje ter študenti, ki 

potrebujejo za svoje delo prakso. 

možnost 

vključevanja 

starejših in 

študentov 

odprtost 

Še bolj bi se morali povezati s 

prebivalci kraja in vključiti v 

program morda še kmete in 

poljedelska dela ter delo z živalmi.  

sodelovanje s 

kmeti, prebivalci 

povezanost izboljšave 

Vedno je prostor za izboljšavo. Še 

večji vključenosti v okolje, še več 

gostov in morda še več 

interaktivnih dejavnosti. 

vključenost v 

okolje, več 

gostov, več 

interaktivnih 

dejavnosti 

sodelovanje, 

interaktivnost 

izboljšave 

 

10.4.2 Analiza intervjujev z izvajalkami tečaja  

Izvajalke so si sklepčne, da je način poučevanja, kot ga prakticirajo na jezikovnem tednu 

angleščine, nadvse primeren za počitnice. »Snov ter znanje prejemajo na sproščen način, ki je 

dobro prilagojen manjši skupini ter se osredotoča na komunikativne ter zabavne aktivnosti, za 

katere v času šolskega pouka navadno zmanjka časa.« Med poletnimi počitnicami mnogo 

učencev izgubi del znanja, ki so ga usvojili med šolskim letom, jezikovni tečaji pa so poleg 

tega, da učenci obnovijo svoje znanje odlična priložnost tudi za tiste učence, ki so v šolskem 

letu ostali zadaj, kar se tiče snovi (Sloan McCombs idr, 2011). Ena izmed izvajalk je 

izpostavila, da imajo pri takih učnih urah, kot so na tečaju, učenci več možnosti, da razvijejo 

pozitiven odnos do tujega jezika, saj je učno okolje bolj sproščeno in ni omejeno s časom ali s 

pridobivanjem ocen. Učenje na tečaju se razlikuje od učenja v šolskem okolju. Poleg že 

omenjene sproščene klime, ki se zdi vsem trem intervjuvanim izvajalkam zelo pomembna, so 

skupine na tečaju manjše od razredov v šoli. Manjše skupine za delo so ena izmed značilnosti 

kvalitetnih poletnih izobraževalnih programov, o kateri so pisali tudi Sloan Mcombs idr. 

(2011). Avtorji navajajo, da ima v manjši skupini učitelj več možnosti za individualno delo s 

posameznim učencem in laže diferencira učno snov. Pišejo tudi o raziskavah, ki delo učencev 

v manjših skupinah povezujejo z večjo učno uspešnostjo. Diferenciacijo in individualizacijo 

kot značilnosti učenja na tečaju omenjajo tudi izvajalke in dodajajo, da diferenciacija oz. 

individualizacija omogoča večjo aktivnost posameznega učenca, kar vpliva tudi na njegovo 

usvajanje znanja. Tudi snov, ki jo obravnavajo posamezni poletni programi, vpliva na njihovo 

kvaliteto. Sloan McCombs idr. (2011) pišejo, da je povezanost šolskega kurikula in poletno 

izobraževalnega programa pomembna, pa najsi sta usklajena s preteklim šolskim letom ali pa 

se že dotikata prihajajočega šolskega leta. Ena izmed avtoric analiziranega programa je 

omenila, da se na tečaju »držimo snovi in znanj, ki jih otroci že poznajo ali pa jih bodo v 

naslednjem šolskem letu, ampak pristopi k poučevanju pa so zelo kontrastni«. Trudijo se za 

prilagojenost učnih gradiv posameznemu otroku, omogočajo veliko možnosti za izražanje, 

poslužujejo se pesmi in iger v angleščini ter zabavnih aktivnosti za ponavljanje in usvajanje 

novega besedišča. 

Metode inovativnega učenja, ki definirajo koncept poučevanja in se jih poslužujejo 

izvajalke, vključujejo veliko iger, igre vlog in uporaba angleščine v prostočasnih aktivnostih. 
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Kovačič (2016) pri inovativnih pristopih poučevanja tujega jezika omeni podobno – učenec 

mora biti pri svojem učenju kar se da aktiven, učitelj pa mora izbrati primerne učne oblike in 

metode ter poskrbeti za kvalitetno povratno informacijo. Kovačič (2016) meni, da se učenci 

radi učijo angleščino, saj se zavedajo njene koristnosti, potem pa lahko veliko naredijo tudi 

učitelji, ki izberejo primerne teme, ki jih učenci poznajo iz vsakdanjega življenja. Primerne 

gibalne dejavnosti pozitivno vplivajo na učenje, saj učne metode, ki vključujejo gibanje, 

pomagajo učencem, da se lažje učijo, s tem ko povezujejo več različnih zaznav (Frostig, 

1989), česar so deležni tudi otroci na tečaju, ki so gibalno aktivni, bodisi med jezikovimi 

igrami ali ko se igrajo med odmorom.  Inovativnost izvajalke tečaja vidijo tudi pri tem, da ima 

vsaka učiteljica popolno avtonomnost pri oblikovanju programa za svojo skupino in pri 

vključevanju lokalne skupnosti v oblikovanje programa jezikovnega tečaja. Ena izmed 

izvajalk kot inovativno učenje omeni tudi učenje oziroma vzgojo za okolje. 

V vključevanju lokalnega okolja v program jezikovnega tečaja izvajalke vidijo veliko 

prednosti in dodane vrednosti. Nekaj prednosti našteje Tina: »Za otroke je lažje, saj se 

pogosto poznajo iz šole ali ostalih dejavnosti v svoji skupnosti, zaradi česar hitro navežejo 

stike, se spoprijateljijo in so tudi bolj samostojni v programu, saj poznajo okolje, prostor ter 

nekateri celo izvajalke programa«. Domačnost vaškega okolja pa kmalu začutijo tudi tisti 

udeleženci, ki niso doma v okolici. Lokalno okolje je vključeno v športne aktivnosti ter v 

prosti čas, povezani pa so tudi z okoliškimi kmeti, ki zagotavljajo domače pridelke, in z 

društvi ter osebami iz okolice, ki otrokom popestrijo program, občasno pa na obisk pridejo 

tudi ostali domačini. Gregorčič Mrvar, Kalin, Mažgon, Muršak in Šteh (2016) so zapisali, da 

sodelovanje šole (v našem primeru jezikovnega tečaja) in lokalnega okolja omogoča bolj 

smiselno učenje in razna sodelovanja, ki jih izvajalke projekta vidijo v obliki zanimivih 

sovaščanov, ki obogatijo dneve udeležencev s svojimi znanji. Okolje ponuja ogromno 

možnosti za aktivno učenje in če se jih ustrezno izkoristi, lahko lokalno okolje postane 

inovativno učno okolje (Gregorčič Mrvar in Kalin, 2015). Ena izmed izvajalk pa je izpostavila 

vzgojo za trajnostni razvoj kot nekaj, za kar se izvajalke mimogrede trudijo doseči s svojim 

zgledom. »Sledimo pravilom trajnostnega razvoja in pazimo na okolje.« 

O strukturi in poteku dneva so izvajalke povedale, da se jim zdi najbolj optimalen in v 

ravnovesju. Udeležencem tovrstna razporeditev (dopoldanske jezikovne delavnice in 

popoldanske nejezikovne delavnice, ki pa lahko potekajo tudi v angleščini) ponudi ravno 

pravo mero »gibanja, dejavnosti in jezika«. Ena izmed izvajalk je povedala, da se ji zdi 

pomembno, da »imajo otroci dovolj časa za sproščeno druženje in športno udejstvovanje, 

kljub temu pa večino časa še vedno preživijo v vodenih aktivnostih in pri urah angleščine«. 

Razporeditev je primerna tudi iz vidika, da dopoldanske dejavnosti od otrok zahtevajo več 

zbranosti in motivacije, popoldanske pa so bolj sproščene, zanimive in omogočajo 

sodelovanje otrok v različnih aktivnostih. Tako učno okolje je za poletni program nadvse 

primerno, saj izvajalke niso pozabile, da so otroci pravzaprav na počitnicah. 

Med najboljšimi stvarmi na tečaju izvajalke na prvo mesto postavljajo pozitivno klimo, ki se 

jo čuti pri projektu in sproščen odnos, ki vlada med udeleženci in njimi. Všeč jim je odziv 

družbe na projekt, povezovanje z lokalno skupnostjo in odprtost, ki vlada, saj se lahko 

projektu pridruži in programu pripomore kdorkoli, od študentov do starejših članov družbe. 

Pozdravljajo tudi avtonomnost, ki jo imajo pri svojem delu, saj lahko vsaka izbere materiale 

in gradiva, ki so njej pisana na kožo. Uspeh vidijo na podlagi tega, da se učenci radi vračajo, 

tudi tisti, ki trdijo, da angleščine ne marajo. 

Kljub temu so izvajalke sposobne refleksije in kritičnega mišljenja in vidijo še veliko prostora 

za izboljšave. Evalvacija uspešnosti poletnih programov je ena izmed značilnosti boljših 
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programov, saj se le tako tečaj lahko izboljša in prihodnjim generacijam zagotovi še boljšo 

kvaliteto (Sloan McCombs idr, 2011). Ena izmed učiteljic izboljšave vidi v še večji 

povezanosti z lokalnim prebivalstvom  in vključevanjem vaškega življenja v večji meri, od 

poljedelskih del do dela z živalmi. Druga meni, da bi poleg večjega vključevanja lokalnih 

kmetij lahko imeli tudi več naravnih govorcev tujega jezika. Potrebno bi bilo poskrbeti tudi za 

boljšo opremljenost učilnic z IKT. Komentar tretje izvajalke pa je bil, da bo potrebno 

razmisliti o razširitvi tečaja na več terminov, saj je povpraševanje vsako leto večje. 
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11 ZAKLJUČEK 

Poletni jezikovni tabori niso novost in postajajo vedno pogostejša oblika neformalnega učenja 

med počitnicami. Poleg učenja angleščine oziroma tujega jezika navadno vključujejo tudi 

druge aktivnosti. Kljub številčnosti jezikovnih taborov, se ti med seboj v marsičem 

razlikujejo. 

S študijo primera smo želeli ugotoviti, na kakšen način je v lokalnem okolju mogoče 

organizirati enotedenski jezikovni tečaj, ki vključuje sodobne učne pristope in vključuje 

okolje ter lokalne ljudi in znamenitosti. Izveden je bil tudi intervju z izvajalkami in nekaj 

udeleženci, da smo videli kje oni vidijo prednosti takega učenja in kakšna je njihova izkušnja 

s tečajem. 

S prvim raziskovalnim ciljem smo ugotavljali, na kakšen način je mogoče didaktično in z 

vključevanjem inovativnih učnih metod oblikovati tedenski program poučevanja angleškega 

jezika. Rezultati so pokazali, da izvajalke pri oblikovanju programa sledijo učnemu načrtu za 

angleščino v osnovni šoli, saj otroci utrjujejo snov preteklega leta, tisti boljši pa se že 

spoznavajo s snovjo, ki jih šele čaka. Program sledi didaktičnim smernicam poučevanja 

mlajših otrok, saj je učenje zanje prilagojeno na zabaven in igriv način. Njihove dejavnosti 

vključujejo pesmi, igre in zgodbe, veliko se gibajo in na tak način spoznavajo novo besedišče. 

Starejši učenci so imeli poučevanje prilagojeno njihovi razvojni ravni, saj so bile naloge 

prilagojene zavestnemu usvajanju znanja, spodbujale pa so uporabo različnih jezikovnih 

sporazumevalnih zmožnosti, kar lahko vidimo v opisanih dejavnostih, ki zadostijo ciljem iz 

različnega področja. Izvajalke so sledile ciljem, ki so določeni v učnih načrtih za angleščino, 

tako da je bila obravnavana snov na tečaju v skladu s snovjo, ki jo učenci obravnavajo v šoli.  

Uporabljene metode in tehnike poučevanja so različne in starosti primerne. Najmlajši so se 

učili preko pesmi, popolnega telesnega odziva (ang. TPR) in branja zgodb, starejši pa so se 

ukvarjali z jezikovnim sistemom skozi različne naloge in dejavnosti, od predstavitve plakatov, 

do pisanja spisov in ogleda zanimivega filma. Ustrezno didaktično zasnovo tečaja bi lahko 

pripisali izobrazbi učiteljic, ki so vse pedagoško izobražene in stremijo k čim bolj 

zanimivemu in dinamičnemu pouku, posledično torej izbirajo bolj raznolike metode dela. Dve 

izmed izvajalk sta profesorici angleščine, ena pa je profesorica razrednega pouka z 

angleščino. Skupine tečaja so majhne, kar učiteljicam omogoča lažjo diferenciacijo. Poleg 

tega, da vsak otrok pride do izraza in je opažen, se učiteljica lažje posveti učencu, ki ima 

težave z angleščino ali tistemu, ki je jezikovno zelo napreden in jim prilagodi dejavnosti. To 

smo opazili kot eno izmed pomembnih prednosti organizacije tečaja, ki za seboj potegne tudi 

druge pozitivne stvari. Tekom tečaja so udeleženci ves čas aktivni pri učenju angleščine, sami 

odkrivajo povezave med jezikovnimi strukturami in utrjujejo vsa področja jezika, branje, 

poslušanje, govor in pisanje. Starejši so brali angleška besedila, mlajši so besedila poslušali, 

vsi so bili izpostavljeni angleščini na vsakem koraku. Spodbujala se je komunikacija v 

angleškem jeziku, drug z drugim ter z gosti. Starejši so se urili tudi v pisanju spisov in pesmi. 

Udeležence na tečaju so obiskali tudi naravni govorci angleščine, kar je učencem dalo 

zavedanje o novi kulturi, jih pripravilo do komunikacije v angleščini in popestrilo dogajanje 

na tečaju. Otroci so bili ves čas gibalno aktivni in so maksimalno izkoristili okolje in igrišče. 

Vsa ta dinamičnost je del inovativnih pristopov k poučevanju tujega jezika (Kovačič, 2016), 

ki naredi sam program in učenje bolj razgibano. 

Z drugim raziskovalnim ciljem smo ugotavljali, kako je mogoče v poučevanje in ostale 

aktivnosti vključiti lokalno okolje. To je bil eden od izzivov oblikovanja tečaja, spodbujanje 

vključevanja lokalnega okolja v dogajanje tečaja. Na opazovanem projektu je vključevanje 

lokalnosti vidno pri obisku gostov, ki so pogosto vaščani ali okoliški prebivalci in predstavijo 
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svojo zanimivo zgodbo ali hobi. Prav tako je hrana lokalnega porekla in pripravljena s strani 

domačinov. Vključene so tudi naravne znamenitosti. Razlog za tolikšno vključenost okolja bi 

lahko bil majhnost vasi in prisotnost kmetij ter kulturna raznolikost okoliških prebivalcev, ter 

seveda naravne danosti (Šmarna gora in topli izvir), da jim je vse to povezovanje sploh 

omogočeno. S svojim zgledom domačnosti in preživljanjem časa na prostem so hkrati tudi 

zgled vzgoje za trajnostni razvoj. 

S tretjim raziskovalnim ciljem smo želeli izvedeti, kaj o takšnem načinu poučevanja menijo 

udeleženci programa. V ta namen so bili izvedeni intervjuji s sedmimi udeleženci tečaja, 

starimi od osem do šestnajst let. Analiza intervjujev z udeleženci je pokazala, da so pozitivno 

sprejeli tako način poučevanja, kot vključenost lokalnega okolja. Učenje na tečaju jim je bilo 

zanimivo, ker je potekalo drugače kot v šoli in ker so ga spremljale različne delavnice, od 

obiska tujih gostov do različnih športnih aktivnosti. Nekateri so izpostavili, da so se veliko 

naučili, všeč pa jim je bila tudi domača hrana in pohod na Šmarno goro. Zaključimo lahko, da 

je taka oblika neformalnega učenja otrokom prav zares blizu in omogoča učenje v sproščenem 

okolju, kjer jim angleščina postane ljubša, spoznajo pa tudi nove prijatelje. 

S četrtim raziskovalnim ciljem smo želeli izvedeti kaj o takšnem načinu poučevanja menijo 

učiteljice oziroma izvajalke programa. S tremi izvajalkami, starimi od 26 do 35 let, smo 

izvedli intervjuje in jih analizirali. Analiza intervjujev je pokazala, da rade delajo v 

sproščenem okolju, ki ga tečaj ponuja in se jim zdi taka klima zelo pomembna za delo. Kot 

zelo pozitivno so izpostavile delo v manjših skupinah, ki jim omogoča individualizacijo in 

diferenciacijo snovi, zaradi česar je poučevanje bolj kvalitetno. Vključevanje lokalnega okolja 

se jim zdi velika prednost in ga izkoristijo tako pri učenju, kot pri načrtovanju dodatnih 

dejavnosti in prostega časa. Kljub temu pri načrtovanju dejavnosti in povezovanju z 

lokalnostjo vidijo še veliko prostora za izboljšave, kar jim omogoča, da je ponudba na tečaju 

vsako leto širša, izpeljava pa bolj kvalitetna. 

Raziskavo bi lahko še razširili s preučevanjem motivacije udeležencev na tem tečaju in 

vzrokov, zakaj ga obiščejo. Prav tako bi bilo zanimivo raziskati, če se na tečaju pojavlja 

kakšno znatno izboljšanje znanja tujega jezika pri udeležencih. Za ta namen bi moral 

jezikovni tečaj potekati dlje časa, znanje udeležencev pa bilo treba s standardiziranimi testi 

preverjati na začetku in ob zaključku tečaja. 

Študija primera je pokazala, da je mogoče načrtovati in uspešno izpeljati jezikovni tečaj v 

povezav z lokalnim okoljem. Zaključimo lahko, da je za načrtovanje takega projekta potrebno 

celostno mišljenje, od temeljitega pregleda ciljev, saj so na podlagi ciljev načrtovane teme in 

dejavnosti, pravilne izbire didaktičnih metod in materialov, do razmisleka o sodelovanju z 

lokalnim prebivalstvom in okoljem. Izvajalke morajo biti didaktično podkovane in poznati 

razvojne značilnosti učencev. Potrebno je veliko organizacije, poleg oblikovanja samega 

jezikovnega programa, je potrebno pridobiti zanimive goste in se domisliti dinamičnih in 

poučnih delavnic. Premisliti je potrebno o vključitvi lokalnega okolja in izkoristku naravnih 

danosti. Takšen jezikovni tabor je sicer na podlagi izjav intervjuvanih udeležencev zelo 

priljubljen, saj omogoča sproščeno učenje in socializacijo v varnem domačem okolju. 
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13 PRILOGE 

13.1 VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z UDELEŽENCI 

Kaj meniš o načinu poučevanja, kot si ga spoznal na tečaju angleščine? 

 

Pomisli na lokalno okolje. Se ti zdi, da je vključevanje pomembno, da si ga na tečaju dovolj 

spoznal in koristil? 

 

Se ti zdi učenje tukaj drugačno od učenja v šoli? 

 

Kaj meniš o strukturi in poteku dneva? 

 

Kaj ti je na tečaju všeč in kaj bi spremenil? 
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13.2 VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z IZVAJALKAMI PROGRAMA 

Kaj meniš o načinu poučevanja, kot ga izvajamo na našem projektu? 

 

Pomisli na lokalno okolje. Se ti zdi, da je vključevanje pomembno, ga na tečaju dovolj 

spoznamo in koristimo? 

 

Se ti zdi poučevanje tukaj drugačno od poučevanja v šoli? Lahko našteješ nekaj bistvenih 

razlik? 

 

Se ti zdi, da smo v poučevanju dovolj inovativni? Kakšen primer? 

 

Kaj meniš o strukturi in poteku dneva? 

 

Kaj ti je na tečaju všeč in kje vidiš prostor za izboljšavo? 
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13.3 INTERVJU S TINETOM, UDELEŽENCEM PROGRAMA, 8 LET 

Kaj meniš o načinu poučevanja, kot si ga spoznal na tečaju angleščine? 

Način poučevanja se mi zdi dober. Bilo mi je zanimivo, vse kar smo delali. 

Pomisli na lokalno okolje. Se ti zdi, da je vključevanje pomembno, da si ga na tečaju dovolj 

spoznal in koristil? 

Ja, na tečaju mislim, da smo veliko izvedeli o našem okolju. Smo bili veliko zunaj in se igrali, 

jedli …  

Se ti zdi učenje tukaj drugačno od učenja v šoli? 

Učenje tu in v šoli je drugače. Tukaj smo delali bolj zabavne reči. Tukaj mi je bilo boljše. 

Kaj meniš o strukturi in poteku dneva? 

Urnik se mi zdi v redu. 

Kaj ti je na tečaju všeč in kaj bi spremenil? 

Všeč mi je bilo, kar smo jedli. In všeč mi je, ker se veliko novega naučimo. 
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13.4 INTERVJU Z JURETOM, UDELEŽENCEM PROGRAMA, 9 LET 

Kaj meniš o načinu poučevanja, kot si ga spoznal na tečaju angleščine? 

Meni je bilo na tečaju zelo všeč. Ni nam bilo dolgčas, ves čas je bilo zanimivo. Peli smo in se 

igrali, v eni pesmici smo popadali po tleh. Tudi igrice so mi bile všeč. 

Pomisli na lokalno okolje. Se ti zdi, da je vključevanje pomembno, da si ga na tečaju dovolj 

spoznal in koristil? 

Ja. Je pomembno in smo ga spoznali. Šli smo na Šmarno goro, igrali smo se zunaj, pa izvir 

smo šli pogledati … In jedli smo hrano od kmetov. 

Se ti zdi učenje tukaj drugačno od učenja v šoli? 

Tu je učenje bolj zabavno. V šoli veliko sedimo in učiteljica govori, reševati moramo zvezke. 

Kaj meniš o strukturi in poteku dneva? 

Da je bilo zanimivo, naučili smo se tudi veliko. 

Kaj ti je na tečaju všeč in kaj bi spremenil? 

Všeč mi je bilo igranje in učenje, spremenil pa ne bi nič. 
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13.5 INTERVJU Z NIKO, UDELEŽENKO PROGRAMA, 11 LET 

Kaj meniš o načinu poučevanja, kot si ga spoznal na tečaju angleščine? 

Način učenja mi je zelo všeč. Je zabavno, veliko se naučiš in spoznala sem nove prijatelje. 

Pomisli na lokalno okolje. Se ti zdi, da je vključevanje pomembno, da si ga na tečaju dovolj 

spoznal in koristil? 

Ja.  

Se ti zdi učenje tukaj drugačno od učenja v šoli? 

Ja, tukaj je učenje bolj zanimivo. Veliko se dogaja, všeč so mi različne delavnice. Med 

odmori se igramo zunaj, zunaj se včasih tudi učimo ali pa imamo delavnice. V šoli tega ni. 

Kaj meniš o strukturi in poteku dneva? 

Naš urnik je bil v redu, vsak dan je bilo zanimivo. Dobro je, da ni samo angleščina, ampak še 

ostale stvari. Pri učenju pa sem se zabavala. 

Kaj ti je na tečaju všeč in kaj bi spremenil? 

Všeč mi je bilo igranje, pa tudi učenje. Ničesar ne bi spremenila, saj mi je res všeč. 
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13.6 INTERVJU Z JAKOM, UDELEŽENCEM PROGRAMA, 12 LET 

Kaj meniš o načinu poučevanja, kot si ga spoznal na tečaju angleščine? 

Meni se je zdelo dobro. Se ne spoznam najbolj na načine poučevanja. 

Pomisli na lokalno okolje. Se ti zdi, da je vključevanje pomembno, da si ga na tečaju dovolj 

spoznal in koristil? 

Ja, mislim da je to dobro, da vključimo okolje. Najboljše so bile malice iz lokalnega okolja. 

Spoznali smo veliko stvari, to je bilo v redu. 

Se ti zdi učenje tukaj drugačno od učenja v šoli? 

Tukaj se mi zdi učenje boljše kot v šoli, saj smo se res veliko naučili. Pa bilo nas je manj in je 

učiteljica lahko vsakemu razložila stvari, če česa ni vedel. Vsi smo bili prijatelji, v šoli pa 

imaš tudi sošolce, ki ti niso v redu. 

Kaj meniš o strukturi in poteku dneva? 

Struktura je v redu. Angleščine je bilo dovolj, meni so bile delavnice tudi zanimive in sem jih 

komaj čakal. Nisem vedel katere bodo letos, in me je zelo zanimalo. 

Kaj ti je na tečaju všeč in kaj bi spremenil? 

Všeč mi je, da se igramo zunaj. 

Ničesar ne bi spremenil, meni je vse dobro.  

 

 

 

 

  



61 
 

13.7 INTERVJU Z ŽAKOM, UDELEŽENCEM PROGRAMA, 13 LET 

Kaj meniš o načinu poučevanja, kot si ga spoznal na tečaju angleščine? 

Tečaj je bil v redu. Učenje je bilo sproščeno, vmes smo se tudi šalili. Še posebej mi je bilo 

všeč, ker ni bilo ocen. 

 

Pomisli na lokalno okolje. Se ti zdi, da je vključevanje pomembno, da si ga na tečaju dovolj 

spoznal in koristil? 

Ker je tečaj potekal v sosednji vasi, sem se lahko tja pripeljal s kolesom. Všeč mi je bilo, ker 

so organizatorke kuhale kosilo iz sestavin, katere so dobile pri vaških kmetih. 

 

Se ti zdi učenje tukaj drugačno od učenja v šoli? 

Učenje je boljše kot v šoli, saj nas je bilo manj in učiteljica je bila bolj prijazna. 

Kaj meniš o strukturi in poteku dneva? 

Všeč mi je bilo, da ni samo angleščine. Všeč mi je, ker so nas naučili nekaj iger in vmes smo 

imeli prosti čas. 

 

Kaj ti je na tečaju všeč in kaj bi spremenil? 

Všeč so mi bile igre, pohod na Šmarno goro.   

 

Jaz bi spremenil uro začetka, ker zjutraj rad spim. 
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13.8 INTERVJU S KAJO, UDELEŽENKO PROGRAMA, 16 LET 

Kaj meniš o načinu poučevanja, kot si ga spoznal na tečaju angleščine? 

Všeč mi je, ker se učimo v igri. Sploh se ne zavedamo, da se učimo. 

Pomisli na lokalno okolje. Se ti zdi, da je vključevanje pomembno, da si ga na tečaju dovolj 

spoznal in koristil? 

Všeč mi je, ker ni v nekem 'resnem' mestu, ampak je na vasi in se vsi počutimo bolj domače 

in gremo lahko tudi čez dan ven da nismo ves čas samo notri. Dobro je tudi, da gremo enkrat 

na Šmarno goro, da se malo razgibamo. 

 

Se ti zdi učenje tukaj drugačno od učenja v šoli? 

Ja, tukaj se mi zdi učenje veliko bolj sproščeno. 

Kaj meniš o strukturi in poteku dneva? 

Dobro je da ne začnemo prezgodaj in da zgodaj končamo... Med 'učnimi urami' so tudi pavze, 

tako da se lahko malo spočijemo. Celotno učenje tako hitreje mine. 

 

Kaj ti je na tečaju všeč in kaj bi spremenil? 

Se posebej mi je všeč naša učiteljica.  Drugače ne bi spremenila ničesar, saj sem se obe leti 

zelo zabavala in spoznala veliko novih prijateljev 
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13.9 INTERVJU Z ALJAŽEM, UDELEŽENCEM PROGRAMA, 16 LET 

Kaj meniš o načinu poučevanja, kot si ga spoznal na tečaju angleščine? 

Način poučevanja je bil tu nekaj posebnega in drugačnega od ostalih na katerih sem bil. In na 

ostalih sem bil po enkrat, na tem štirikrat.  

Učitelji so nas s svojo pozitivno energijo in programom, ki so ga pripravili za našo skupino 

usmerjali do znanja, ki smo ga na koncu tedna preverili s testom, in sproti utrjevali z učnimi 

listi. Učenje tu ne poteka le za štirimi stenami gasilskega doma, ampak tudi med odmori in 

malico, kjer včasih tudi naši medsebojni pogovori potekajo v angleščini.  

Učitelji so izjemno strpni in prijazni do otrok vseh starosti, ki se zberemo tam. Tukaj sem res 

čutil prijaznost in pozitivo. 

 

Pomisli na lokalno okolje. Se ti zdi, da je vključevanje pomembno, da si ga na tečaju dovolj 

spoznal in koristil? 

Definitivno se mi zdi vključevanje v lokalno okolje zelo pomembno. Misli, da to kar vpliva na 

dogajanje čez teden. Že malice so mi všeč, saj imamo le lokalne izdelke iz okoliških kmetij. 

Na obisk smo do sedaj vsakič dobili ljudi, ki so se ali preselili sem v tujine, športnike, 

zanimive osebe in še in še. Najbolj se mi je vtisnil v spomin obisk Anje Tepeš in njene mame, 

ki nam je predstavila kako šiva drese za slovensko ekipo.  

Mislim, da vas ljudje kar podpirajo, saj se spomnim da se je zgodilo, da so prišli pogledat 

kako se imamo in pohvalit naše učitelje. 

 

Se ti zdi učenje tukaj drugačno od učenja v šoli? 

Učenje v primerjavi s šolo - popolnoma drugačno. In to v dobrem smislu. Učenje je drugačno 

in tu imamo delavnice. 

 

Kaj meniš o strukturi in poteku dneva? 

Mislim, da je program sestavljen zelo premišljeno. Vedno vse poteka, kakor je treba. 

Dopoldanski del, v katerem potekajo skupinske ure učenja angleščine, je poučen. V skupini 

mi aktivno sodelujemo in se s tem učimo. Popoldanske delavnice, kamor pridejo gostje, ki 

nam predstavijo svojo dejavnost ali pa državo ali šport oz karkoli s čimer se ukvarjajo, mi je 

zelo zanimiv. In všeč mi je, ker se udeleženci se med seboj povežemo. 

 

Kaj ti je na tečaju všeč in kaj bi spremenil? 

Na tečaju mi je všeč to, da nas peljejo enkrat v tednu na Šmarno goro. Na koncu tedna imamo 

tekmovanje v gasilskih igrah. Predstavitve so zanimive in poučne. Spremenil ne bi nič, rajši bi 

kaj dodal. Kot na primer predstavitev gasilskih vozil in opreme, športno popoldne, in še česa 

bi se lahko spomnil.. 
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13.10 INTERVJU S TINO, IZVAJALKO PROGRAMA, 26 LET 

Kaj meniš o načinu poučevanja, kot ga izvajamo na našem projektu? 

Tak način poučevanja se mi zdi zelo primeren za otroke med počitnicami. Snov ter znanje 

prejemajo na sproščen način, ki je dobro prilagojen manjši skupini ter se osredotoča na 

komunikativne ter zabavne aktivnosti, za katere v času šolskega pouka navadno zmanjka časa. 

Pri takih urah imajo otroci več možnosti razviti pozitiven čustven odnos do tujega jezika, saj 

niso pod pritiskom glede doseganja ciljev ter ocenjevanja. Snov tudi sprejemajo po svojem 

ritmu, saj nismo časovno omejeni z cilji ter učnimi urami in tako lahko prilagodimo hitrost 

obravnavanja snovi njihovim sposobnostim. 

Pomisli na lokalno okolje. Se ti zdi, da je vključevanje pomembno, ga na tečaju dovolj 

spoznamo in koristimo? 

Dejstvo, da program poteka v lokalnem okolju ima več prednosti za udeležence. Za otroke je 

lažje, saj se pogosto poznajo iz šole ali ostalih dejavnosti v svoji skupnosti, zaradi česar hitro 

navežejo stike, se spoprijateljijo in so tudi bolj samostojni v programu, saj poznajo okolje, 

prostor ter nekateri celo izvajalke programa. Lokalno okolje vključimo tudi za nekatere 

športne aktivnosti ter prosti čas. Tudi za starše je verjetno prednost, da preko dneva puščajo 

svoje otroke v lokalni skupnosti, kjer so blizu doma, v domačem kraju in celo s poznanimi 

ljudmi. Prednost lokalne povezanosti je tudi sodelovanje z različnimi društvi ter osebnostmi iz 

okolice, ki pridejo v popoldanskem programu otrokom predstaviti svoje dejavnosti ali svojo 

zgodbo, pogosto jih tudi kaj naučijo (jezik, spretnosti, …).  

Se ti zdi poučevanje tukaj drugačno od poučevanja v šoli? Lahko našteješ nekaj bistvenih 

razlik? 

Učenje na tednu angleščine se razlikuje od šolskega pouka na precej mestih. Sicer se držimo 

snovi in znanj, ki jih otroci že poznajo ali pa jih bodo v naslednjem šolskem letu, ampak 

pristopi k poučevanju pa so zelo kontrastni. Manjše skupine otrok, prilagojeni delovni listi 

glede na znanje in zanimanje, možnost izražanja vsakega otroka, veliko govornega časa in 

nastopov v sproščenem okolju, zabavne aktivnosti za ponovitev besedišča, dostop do 

angleškega gradiva in namiznih iger, učenje pesmi in iger, ter celo pogovor v angleščini v 

času odmorov z naravnimi govorci angleščine. 

Se ti zdi, da smo v poučevanju dovolj inovativni? Kakšen primer? 

Vsaka izvajalka je na programih precej samostojna, tako da lahko aktivnosti ter poučevanje 

prilagodi svojim idejam in kreativnosti. Ocenjevati inovativnost se mi zato zdi malo 

subjektivno, ampak celoten projekt pa je zelo inovativen na področju vključevanja lokalne 

skupnosti ter spodbujanja učenčeve uporabe angleščine v prostočasnih aktivnostih (med 

odmori, na pohodu, pogovor z narodnimi govorci angleščine, …). 

Kaj meniš o strukturi in poteku dneva? 

Urnik se mi zdi ustrezno razporejen, tako da imajo otroci dovolj časa za sproščeno druženje in 

športno udejstvovanje, kljub temu pa večino časa še vedno preživijo v vodenih aktivnostih in 

pri urah angleščine. Dopoldanske ure so bolj namenjene učnim uram, ko so otroci še precej 

zbrani in pripravljeni na delo, v popoldanskem času pa spoznavajo najrazličnejše teme in 

dejavnosti iz svojega okolja in v njih sodelujejo. Ta razpored je najbolj optimalen glede na 

razpoloženja otrok. 
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Kaj ti je na tečaju všeč in kje vidiš prostor za izboljšavo? 

Zelo pozitivno in edinstveno se mi zdi sodelovanje tega projekta z lokalno skupnostjo, ki 

pomaga tako pri skrbi za prostor, hrano, zabavo in dejavnosti. Otroci na tednu angleščine zelo 

uživajo, čeprav niso vsi navdušenci nad angleščino, in se z veseljem vračajo vsako leto, pa 

čeprav samo zato, da se družijo in malo ponovijo pred začetkom pouka. To dejstvo kaže na 

uspeh projekta in potrebo po razširitvi na več terminov in večji obseg, saj je vsako leto 

povpraševanje staršev večje od zmožnosti nas izvajalk. 
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13.11 INTERVJU S SABINO, IZVAJALKO PROGRAMA, 28 LET 

Kaj meniš o načinu poučevanja, kot ga izvajamo na našem projektu? 

Tovrstno poučevanje se mi tekom počitnic za otroke zdi zelo primerno. Dejavnosti so bolj 

sproščene narave, veliko je »hands on« materiala in skupine se manjše, kar omogoča bolj 

poglobljeno in celostno učenje TJA. 

Pomisli na lokalno okolje. Se ti zdi, da je vključevanje pomembno, ga na tečaju dovolj 

spoznamo in koristimo? 

Vedno je prostor za izboljšave in vključevanja vaškega okolja v večjem obsegu. Lahko bi še 

bolj vključile lokalne kmetije. 

Se ti zdi poučevanje tukaj drugačno od poučevanja v šoli? Lahko našteješ nekaj bistvenih 

razlik? 

Seveda. Manjše skupine. Možnost večje individualizacija posameznika, diferenciacija 

angleških delavnic, možnost uporabe »hands on« materialov, ki jih v razredu s 20+ učenci ne 

moreš uporabiti. Že sam odnos učitelj-učenec je bolj sproščen, domač. Starši nam tudi 

izkažejo več spoštovanja in nam v večji meri zaupajo. 

Se ti zdi, da smo v poučevanju dovolj inovativni? Kakšen primer? 

Ne bi rekla, da smo toliko inovativni, kolikor smo iznajdljivi. Sam koncept »podpirajmo 

lokalno« je v slovenskem trgu prisoten že zelo dolgo. Mi smo enostavno združili lokalno s 

poučevanjem angleščine, kar je drug koncept, ampak za moje pojme pa ni nov. 

Kaj meniš o strukturi in poteku dneva? 

To da so angleške delavnice v dopoldanskem času je absolutno najbolj učinkovito, saj so 

učenci takrat najbolj spočiti in motiviran za utrjevanje in ponavljanje snovi. To, da so v 

popoldanskih urah prisotni gostje in da imamo različne ustvarjalne, praktične delavnice je za 

učence bolj primerno v smislu učnega okolja, saj so na počitnicah in potrebujejo tudi bolj 

zanimive, drugačne delavnice, ki so namenjene relaksaciji. 

Kaj ti je na tečaju všeč in kje vidiš prostor za izboljšavo? 

Na tečaju mi je všeč to, da imamo z učenci pristen »prijateljski odnos«. Učenci se k nam radi 

vračajo, na učiteljice so navezani. Všeč mi je tudi to, da ima vsaka učiteljica proste roke, da 

izdela svoj program, materiale in skripto. To vsaki izmed nas omogoča, da izdela program 

dopoldanskih angleških delavnic tako kot želi sama. Vsaka lahko uporabi toliko materialov, 

dodatnih nalog, pripomočkov itd. kot si želi. Všeč so mi tudi popoldanske delavnice, ki 

učencem približajo dodatne aktivnosti. Npr. klesanje, ko se učenci lahko zabavajo ure in ure. 

Vedno je možnost za izboljšavo. Predvsem, da bi imeli še več »native speakerjev«.. Fino bi 

bilo tudi, če bi imeli več učilnic, bolj opremljenih za TA,  predvsem z informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo. 
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13.12 INTERVJU S KATARINO, IZVAJALKO PROGRAMA, 35 LET 

Kaj meniš o načinu poučevanja, kot ga izvajamo na našem projektu? 

Pri našem poučevanju seveda sledimo učni snovi in metodam, ki dokazano prinašajo učne 

uspehe. Gre za delo v sproščujočem in učno stimulativnem okolju, manjše skupine, 

diferenciacija in tudi individualno delo. Gradivo je sestavljeno z mislijo na interese otrok in 

njihove potrebe glede na šolski pouk. Pomembno se nam zdi tudi, da je pouk zelo razgiban, z 

usvajanjem aktivnega in pasivnega jezika ter različnimi aktivnostmi – branjem, pisanjem, 

govorom, poslušanjem. Pomembno je, da je otrok čim bolj aktiven in zaradi 

individualiziranega pristopa tudi je. 

Pomisli na lokalno okolje. Se ti zdi, da je vključevanje pomembno, ga na tečaju dovolj 

spoznamo in koristimo? 

Lokalno okolje je pomemben dejavnik pri poučevanju in učenju jezika. V okviru jezikovnega 

pouka ga vključujemo s tujci, ki so v našem okolišu in preko različnih predavanj, kjer 

zanimivi posamezniki predstavijo svojo izkušnjo z določeno državo. Tudi pogovor med 

dnevom in pri vsakodnevnih opravilih poteka v angleščini.  

Popoldanske delavnice vključujejo tudi lokalne prebivalce in okoliške kraje. Še bolj bi se 

morali povezati s prebivalci kraja in vključiti v program morda še kmete in poljedelska dela 

ter delo z živalmi.  

Se ti zdi poučevanje tukaj drugačno od poučevanja v šoli? Lahko našteješ nekaj bistvenih 

razlik? 

Poučevanje je drugačno, ker je splošna klima zelo sproščena, učitelji smo vezani na lastno 

ustvarjalnost in sami sestavljamo program.  Skupine so majhne in lahko učence peljemo tudi 

ven. Drugače je tudi to, da so v isti skupini otroci iz treh razredov in si lahko pomagajo in 

sodelujejo pri poučevanju. 

Se ti zdi, da smo v poučevanju dovolj inovativni? Kakšen primer? 

Pri poučevanju vključujemo veliko iger vlog, angleščina se govori tudi izven učilnice, 

sledimo pravilom trajnostnega razvoja in pazimo na okolje. 

Kaj meniš o strukturi in poteku dneva? 

Dovolj smiselno zastavljeno in uravnoteženo. Gibanja, dejavnosti in jezika ravno prav. Pri 

snovanju smo želele ponuditi kvalitetno učno izkušnjo, ki prerašča zidove učilnic, ter 

vzpodbuditi k razmišljanju in širjenju obzorij otrok in odraslih. Pomembno je, da je program 

zasnovan kar se da holistično, da vključuje telo. 

Kaj ti je na tečaju všeč in kje vidiš prostor za izboljšavo? 

Vedno je prostor za izboljšavo. Še večji vključenosti v okolje, še več gostov in morda še več 

interaktivnih dejavnosti. Najbolj mi je všeč pozitivna klima in to, da vsak z majhnim 

prispevkom lahko dobi veliko nazaj, če se le vključi. Prav tako mi je zelo pomembno, da se 

lahko vključijo tudi starejši člani družbe in okolja, ki imajo zanimive zgodbe in znanje ter 

študenti, ki potrebujejo za svoje delo prakso.  

Z zanimivimi gosti pa širimo obzorja in spodbujamo k odprtosti, tolerantnosti in spodbujamo 

k osebni odličnosti.  


