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POVZETEK 

Zgodnje poučevanje tujih jezikov postaja vse aktualnejša tema, saj se trenutno na osnovnih 
šolah angleščina kot neobvezni predmet izvaja že v prvem razredu, kot obvezni predmet pa od 
drugega razreda dalje. Angleščino lahko v prvem triletju osnovne šole poučujejo tisti učitelji, 
ki so se na drugi stopnji razrednega pouka usmerili v Poučevanje na razredni stopnji z 
angleščino ali pa učitelji, ki so po končanem študiju razrednega pouka ali anglistike opravili 
dodatni študijski program izpopolnjevanja iz zgodnjega poučevanja angleščine. Po končanem 
študiju se učitelji znajdejo v razredu, v katerem se od njih pričakuje, da imajo razvite tako 
splošne kot tudi določene predmetno-specifične kompetence, ki so nujne za poučevanje 
angleščine v prvem triletju osnovne šole. V magistrskem delu bomo še posebej velik 
poudarek namenili predmetno-specifičnim kompetencam, ki jih morajo imeti razvite, če želijo 
biti »dobri« učitelji angleščine. Učitelji imajo v času poklica možnost te kompetence tudi 
krepiti, kar vpliva tako na njihov osebni kot tudi profesionalni razvoj.  

Rezultati kvantitativne raziskave, v kateri je sodelovalo 100 učiteljev, ki poučujejo angleščino 
v prvem triletju osnovne šole, so pokazali, da učitelji večinoma menijo, da imajo dobro 
razvite predmetno-specifične kompetence in da se v splošnem  počutijo dovolj kompetentne 
za poučevanje angleščine na nižji stopnji. Na podlagi pridobljenih podatkov sicer 
ugotavljamo, da se med učitelji razrednega pouka in anglisti pojavljajo razlike v tem, da 
učitelji razrednega pouka ocenjujejo pomen in razvitost svoje specialno-didaktične 
kompetence bolje kot anglisti, medtem ko anglisti dajejo večji poudarek jezikovni kompetenci 
in menijo, da imajo le-to razvito tudi z manj pomanjkljivostmi. Ugotavljamo tudi, da imajo 
učitelji medkulturno kompetenco razvito z največ pomanjkljivostmi, saj se občasno srečujejo 
z določenimi omejitvami oz. težavami pri vključevanju kulturnih vsebin v pouk, prav tako pa 
vključevanja kulturnih vsebin pri pouku ne povezujejo z najpomembnejšo vlogo učitelja pri 
zgodnjem poučevanju angleščine. Rezultati raziskave so pokazali, da obstaja povezanost med 
predhodnim izobraževanjem učiteljev in razvojem predmetno-specifičnih kompetenc, ki pa se 
je izkazala za zanemarljivo ali šibko. Ob koncu raziskave smo prišli tudi do ugotovitve, da 
pomanjkljivosti na področju razvoja predmetno-specifičnih kompetenc učitelji kompenzirajo s 
krepitvijo kompetenc na različne načine, najpogosteje za potrebe izboljšanja jezikovne 
kompetence.   

KLJUČNE BESEDE: poučevanje angleščine, prvo triletje, izobraževanje učiteljev, vloga 
učiteljev, predmetno-specifične kompetence, profesionalni razvoj  

  



 
 

ABSTRACT 

Early foreign language teaching in Slovenia is currently receiving a lot of attention, mostly 
because English is now an elective subject in the first grade and compulsory from the second 
grade of primary school onwards. Only teachers that finished master's teacher training 
program for specializing in teaching English to young learners can teach English in the first 
triad of primary school, or specialist teachers in English language teaching and primary 
education teachers with an additional in-service teacher training for early English language 
teaching. After finishing their studies, teachers find themselves in a classroom, where they are 
expected to have their general and subject-specific competences for early English language 
teaching well developed. In our master's dissertation we are focusing on subject-specific 
competences that teachers need to develop if they want to be »good« English language 
teachers. Certainly, teachers can strengthen those competences during their profession and 
this way, they become more personally and professionally developed.  

The results of the quantitative research, which was attended by 100 teachers that teach 
English as a foreign language in the first triad of primary school showed that in general, 
teachers think they have their subject-specific competences well developed and feel 
sufficiently competent to teach English to young learners. Based on our data, we can find 
some differences between specialist teachers and primary education teachers in the fact, that 
primary education teachers assess the importance and development of their special-didactics 
competence better than specialist teachers, while those give greater emphasis on language 
competence that is in their opinion developed with fewer deficiencies than all the other ones. 
Also, we can see that all teachers have their intercultural competence developed with more 
deficiencies, since they occasionally encounter certain limitations and problems, while 
integrating cultural content in the classroom. Moreover, comparing to other subject-specific 
competences, they don't see integration of cultural content that important in early English 
classroom. The research also demonstrated a weak connection between previous education of 
teachers and development of their subject-specific competences. At the end of our research, 
we came to a conclusion that teachers compensate their deficiencies in the field of subject-
specific competences with strengthening competences in various ways, especially as regards 
their language competence.  

KEY WORDS: teaching English as a foreign language, first triad of primary school, teacher 
education, teacher's role, subject-specific competences, professional development   
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I UVOD 

Učenje in poučevanje tujega jezika v predšolski dobi in v prvih letih osnovne šole se je v 
zadnjih letih razširilo po vsej Evropi. Tudi v slovenskem prostoru smo v šolskem letu 2014/15 
s postopnim uvajanjem angleščine v drugi in tretji razred naredili pomemben sistemski korak, 
s katerim smo se približali evropski jezikovni normi M+2 (materni jezik in dva tuja 
jezika)(Pevec Semec, 2015). Leto za tem je postala angleščina del obveznega predmetnika že 
v drugem razredu, v prvem razredu pa se angleščina izvaja kot neobvezni izbirni predmet na 
šolah, ki imajo za to izpolnjene pogoje.   

V didaktičnih priporočilih učnih načrta tujega jezika v prvem razredu (Učni načrt, Tuji jezik v 
1. razredu, Neobvezni izbirni predmet, 2013) kot tudi tujega jezika v drugem in tretjem 
razredu (Učni načrt, Tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013) je zapisano, da je učenje tujega  jezika  
v  prvem triletju osnovne šole specifično,  zato  mora  poučevanje  potekati  po načelih,  ki  
veljajo  za  zgodnje  učenje in  poučevanje. Učenje jezikov naj bi bilo čim bližje naravnemu 
pridobivanju prvega jezika, veččutno, situacijsko in doživljajsko. Pomembno je, da 
pridobivanje tujega jezika poteka ob igralnih ter gibalnih dejavnostih, saj se na tak način 
ohranja notranja motivacija pri učencih, s čimer se strinja tudi N. Holc (2010), ki izpostavlja, 
da se učenec uči samo, če je tudi sam aktiven in če eksperimentira z jezikom, ki ga uporablja. 
Na tak način otrok že zelo zgodaj pridobi pozitivno izkušnjo s tujim jezikom in kasneje do 
tujega jezika oblikuje tudi pozitiven odnos (Videmšek, Drašler in Pišot, 2003). 

Na učenje tujega jezika vpliva veliko dejavnikov in učitelj je s svojo osebnostjo, stališči in 
razvitimi splošnimi in predmetno-specifičnimi kompetencami eden pomembnejših. Temeljni 
pogoj za uspešno razvijanje in pridobivanje kompetenc je kakovosten in učinkovit 
izobraževalni sistem, ki ga mora podpirati tesno partnerstvo med visokošolskimi zavodi in 
zavodi, kjer se bodo učitelji zaposlili (Skupna evropska načela za kompetence in kvalifikacije 
učiteljev, 2010). Šele ko imajo učitelji razvite lastne kompetence, lahko pomembno vplivajo 
tudi na razvoj kompetenc pri svojih učencih (Peklaj idr., 2015). 

Vse pogosteje se v povezavi z razvojem kompetenc učiteljev omenja trend spreminjajoče se 
družbe znanja, ki ima po mnenju C. Razdevšek Pučko (2013) velik vpliv tudi na učitelje, ki 
morajo sprejeti nove vloge, nekatere prejšnje pa opustiti. Korthagen in Vasalos (2009) 
razumeta vpeljevanje novosti v izobraževanju kot možnost profesionalnega razvoja učiteljev, 
ki je uspešen le v primeru, če so se učitelji z novostmi pripravljeni soočati in jih sprejeti kot 
izziv na njihovi poklicni poti. M. A. Vižintin (2017) dodaja, da se z vseživljenjskim 
izobraževanjem in profesionalno rastjo učitelji zavarujejo pred intelektualnem 
razvrednotenjem učiteljskega dela, saj  postajajo sami vse bolj avtonomni in kompetentni.  
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II TEORETIČNI DEL 

1. UČITELJ TUJEGA JEZIKA  

Učitelj1 tujega jezika je s svojo osebnostjo, stališči in razvitimi splošnimi in predmetno-
specifičnimi kompetencami eden pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na pouk tujega 
jezika. V Skupnih evropskih načelih za kompetence in kvalifikacije učiteljev (2010) je vloga 
učitelja definirana kot ključna. Učitelji morajo biti sposobni odzivati se na nastajajoče izzive 
družbe znanja in pri teh izzivih dejavno sodelovati. Vplivati morajo na sam proces učenja in 
poučevanja s stalnim angažiranjem na področju poznavanja predmeta, vsebine kurikula, 
pedagogike, novosti, raziskave ter socialnih in kulturnih razsežnosti izobraževanja (prav tam). 

Dober učitelj tujega jezika naj bi obvladal »modrost prakse« in občutil skrito nagnjenje do 
poučevanja otrok. M. Brumen (2003) poudarja, kako pomembno je, da učitelji poučujejo s 
srcem in da ob tem čutijo veselje, ko svoje znanje delijo z drugimi. Ker je ljubezen do 
poučevanja in do učencev težko definirati, ljubezen razumemo kot pojem, ki ga je preprosto 
potrebno občutiti (prav tam).  

Vloga učitelja tujega jezika je izredno pomembna, saj mora predstaviti tuji jezik na enostaven 
in hkrati zanimiv način (Videmšek, Drašler in Pišot, 2003). N. Holc (2010) navaja, da je za 
učitelja tujega jezika pomembno tudi to, da razume, kako učenci sprejemajo tuj jezik in ga 
shranjujejo. Če učitelj želi vplivati na učenčevo znanje in ga usmerjati, mora osnovati takšne 
učne dejavnosti, pri katerih bo učenec preko selekcije in kombinacije informacij predeloval 
najbolj relevantne vidike.  

Skupni evropski jezikovni okvir2 (2011), pomemben dokument Sveta Evrope, ki »predstavlja 
skupno osnovo za pripravljanje jezikovnih učnih načrtov, kurikularnih smernic, izpitov in 
učbenikov v Evropi« (str. 5), poudarja, da se morajo učitelji zavedati, da so njihova dejanja, ki 
so odsev njihovih stališč in sposobnosti, najpomembnejši del okolja, v katerem se usvaja tuji 
jezik. Učitelji so torej vzorniki, po katerih se učenci zgledujejo pri lastni rabi jezika.  

Učitelji tujega jezika so postavljeni pred velik izziv, da uspešno krmarijo med določili učnega 
načrta, zastavljenimi učnimi cilji ter mnogo subjektivnimi dejavniki. Nedvomno igra pri tem 
ključno vlogo njihova kompetentnost, notranja motivacija, pripravljenost na dialog, 
sposobnost samokritičnosti in evalvacije (SEJO, 2011).  

M. Brumen (2003) navaja, da mora imeti učitelj tujega jezika:  

- vsebinsko znanje (ožje strokovno znanje tujega jezika ter osnovne pojme, teorije 
filozofije, sociologije, epistemologije), 

- splošno pedagoško znanje (poznavanje pedagoških teorij in empiričnih izsledkov), 
- specialno-didaktično znanje iz tujega jezika, 
- kurikularno znanje (učni načrti, učbeniki, pravilniki, zakonodaja in smernice, 

organizacija šole), 
- poznavanje učencev (razvojne posebnosti učencev, način otrokovega učenja in 
čustvovanja) in 

- modrost prakse. 
 

                                                 

1 V magistrskem delu izraz učitelj velja enakovredno za učitelja in učiteljico. 
2 Pri sklicevanju na Skupni evropski jezikovni okvir (2011) bomo v magistrskem delu uporabljali kratico SEJO.   
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M. Dagarin Fojkar (2009) poudarja, da se poučevanje tujega jezika pogosto povezuje z 
drugimi predmeti (npr. integrirano učenje, jezikovna kopel, vsebinsko in jezikovno celostno 
učenje) in da je za tak način poučevanja primeren razredni učitelj, saj je z učenci ves dan in 
dobro pozna kurikul. Temu mnenju se pridružuje tudi K. Pevec Semec (2015), ki poudarja, da 
je za uresničevanje učnega načrta izredno pomembno tesno sodelovanje razrednega učitelja in 
specialista tujega jezika, v primeru, da razredni učitelj svojih učencev ne poučuje tujega 
jezika.  

2. IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV TUJEGA JEZIKA  

Evropska komisija v Skupnih evropskih načelih za kompetence in kvalifikacije učiteljev 
(2010) poudarja, da mora biti izobraževanje učiteljev na visoki izobraževalni ravni in da 
morajo njihovo kakovostno izobrazbo podpirati zavodi, kjer učitelji so ali bodo zaposleni, v 
okviru nacionalnih ali regionalnih politik, za katere so zagotovljena ustrezna sredstva. Te 
politike morajo obravnavati začetno izobraževanje učiteljev in prav tako tudi stalni poklicni 
razvoj učiteljev. V Standardih za izobraževanje učiteljev in učiteljic za zgodnje poučevanje 
tujega jezika v Nemčiji 2007 (Jazbec, 2009) definirajo izobraževanje tudi kot proces 
oblikovanja lastne identitete, pri čemer gre za kontinuiran razvoj znanja, kompetenc in 
ravnanj.  

2. 1 IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV TUJEGA JEZIKA NA EVROPSKI IN SVETOVNI RAVNI  

M. Dagarin Fojkar (2009) opozarja, da je na svetovni ravni zaslediti pomanjkanje 
kvalificiranih učiteljev za zgodnje poučevanje tujega jezika, kar države rešujejo s 
prekvalificiranjem kadra in z novimi programi usposabljanja za razredne učitelje in učitelje 
tujih jezikov. H. Emery (2012) dodaja, da je v določenih državah s strani vlade zagotovljena 
le osnovna izobrazba učiteljev brez specifične kvalifikacije, kar zadostuje za vse učitelje ne 
glede na to, kateri predmet bodo poučevali ali koliko stari bodo njihovi učenci. Spet v drugih 
državah je učiteljem namenjeno bolj specializirano izobraževanje, ki daje velik poudarek 
zahtevam njihovega bodočega poklica. L. Cameron (2001) na tem mestu opozarja na dve 
napačni predstavi o zgodnjem poučevanju angleščine: poučevanje angleščine na zgodnji 
stopnji lahko prevzame kdorkoli z osnovnim znanjem poučevanja angleščine in da mora biti 
jezik za mlajše učence preprost, saj niso tako kognitivno razviti kot najstniki ali odrasli. 
Avtorica (prav tam) poudarja, da je za zgodnje poučevanje tujega jezika nujno potrebno 
specifično izobraževanje tako za specialiste tujega jezika kot tudi za  razredne učitelje.  

Globalna raziskava (Emery, 2012), v kateri je sodelovalo 2,500 učiteljev iz 89-ih držav sveta 
preko elektronskih vprašalnikov in osebnih intervjujev, izpostavlja, da po svetu primanjkuje 
učiteljev angleščine z ustrezno izobrazbo za zgodnje poučevanje angleščine in da so se bili v 
času poklica primorani udeležiti dodatnega usposabljanja za poučevanje na nižji stopnji ali 
tujega jezika. Svoje ugotovitve o izobraževanju učiteljev strne v naslednja priporočila: 

- Učitelji, ki poučujejo na nižji stopnji, potrebujejo specifična izobraževanja, kako 
poučevati mlajše učence. 

- Izobraževanja učiteljev morajo biti prilagojena na stopnji učencev, ki jih bodo učitelji 
poučevali. 

- Študentje se lahko udeležijo dodatnega izpopolnjevanja iz poučevanja angleščine le v 
primeru, da imajo dovolj razvito jezikovno zmožnost (prav tam). 
 

Želja po dodatnem usposabljanju učiteljev je s strani učiteljev izražena tudi v globalni 
raziskavi  (Garton, Copland in Burns, 2011) s 4,696 odzivi iz 140-ih različnih držav sveta. 
Študija je raziskovala različne dejavnike, ki vplivajo na poučevanje tujega jezika na zgodnji 
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stopnji, ki so skupni veliko učiteljem po svetu v različnih kontekstih. Na podlagi izsledkov so 
avtorji strnili svoje ugotovitve in oblikovali naslednja priporočila, ki se nanašajo na 
usposabljanje učiteljev tujega jezika po svetu: 

- Programe izobraževanja in dodatnega usposabljanja učiteljev za zgodnje poučevanje 
tujega jezika na nižji stopnji je potrebno izboljševati in jih ponujati učiteljem po 
cenovno dostopni ceni ali celo brezplačno.  

- Programi izobraževanja naj bodo kratkotrajni in intenzivni.  
- Učiteljem naj bo omogočeno deljenje lastnih izkušenj tako na državnem kot na 

mednarodnem nivoju.  
- Organizirane naj bodo spletne konference in različni seminarji za učitelje zgodnjega 

poučevanja angleščine, v katerih lahko tudi sami pustijo svoj pečat (prav tam). 

2. 2 IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV TUJEGA JEZIKA V SLOVENIJI 

Na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije lahko 
zasledimo različne predpise, ki urejajo izobrazbo strokovnih delavcev na področju vzgoje in 
izobraževanja. V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izobrazbi učiteljev in 
drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (2015) je predpisano, 
da je učitelj angleščine v prvem obdobju lahko, kdor je končal: 

- univerzitetni študijski program razrednega pouka in je opravil študijski program za 
izpopolnjevanje iz angleščine, 
- magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer Poučevanje na razredni 
stopnji) in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz angleščine, 
- magistrski študijski program druge stopnje poučevanja (smer Poučevanje na razredni stopnji 
z angleščino), 
- univerzitetni študijski program angleščine in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz 
zgodnjega učenja, 
- magistrski študijski program poučevanja angleščine in anglistike in je opravil študijski  
program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja. 
 
Vse tri javne univerze v Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Koper) se zavedajo, da je za uspešno 
izvajanje tujega jezika na zgodnji stopnji potrebno izobraziti zadostno število učiteljev, ki 
lahko poučujejo tuji jezik. Ne glede na evropski trend, da tuji jezik na razredni stopnji 
poučujejo učitelji razrednega pouka, v Sloveniji pogosto tuji jezik poučujejo tudi specialisti iz 
tujih jezikov (Brumen in Dagarin Fojkar, 2012). Trend se trenutno spreminja in se bo 
spreminjal tudi nadaljnje, saj od leta 2013 univerzi v Ljubljani in v Kopru na Pedagoški 
fakulteti omogočata študentom razrednega pouka, da se na podiplomskem študiju 2. stopnje 
usmerijo v smer Poučevanje na razredni stopnji z angleščino. Na magistrski študij s to 
usmeritvijo se lahko vpišejo le študentje, ki so na dodiplomskem študiju razrednega pouka 
obiskovali in opravili obveznosti ponujenih izbirnih predmetov iz angleščine. V času 
dodiplomskega študija je poudarek na razvijanju študentovih jezikovnih zmožnosti, na 
podiplomskem študiju pa je večji poudarek na metodologiji poučevanja (prav tam).  

Študijski program Poučevanje na razredni stopnji z angleščino na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani in v Kopru je primerljiv. Traja 1 leto in gre za drugostopenjski magistrski študij. 
Kandidat, ki ga opravi, pridobi 60 kreditnih točk in naziv magister profesor oz. magistrica 
profesorica poučevanja na razredni stopnji z angleščino. Po končanem študiju so diplomanti 
usposobljeni za poučevanje angleščine v prvem in drugem izobraževalnem obdobju 
(Predstavitveni zbornik, Magistrski študijski program druge stopnje poučevanje, smer 
Poučevanje na razredni stopnji, 2018). Pedagoška fakulteta v Mariboru pa ne omogoča 
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nadaljevanja študija Poučevanja na razredni stopnji z angleščino, tudi vsebine podiplomskega 
študija se ne navezujejo na tuji jezik (Predstavitveni zbornik, Predlog za akreditacijo 
univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk, 2015). 

Predmetno-specifične kompetence, ki jih študentje na smeri Poučevanje na razredni stopnji z 
angleščino pridobijo, so: 

- »zmožnost razumevanja in uporabe načel tujejezikovnega poučevanja, ki temeljijo na 
sodobnih teorijah učenja/usvajanja in vrednotenja tujega jezika na zgodnji stopnji ter  
zmožnost povezovanja z že usvojenimi načeli učenja maternega jezika v tem obdobju 
in kritično spremljanje najnovejšega razvoja teorije in prakse na celotnem področju 
vzgoje in izobraževanja, 

- zmožnost pravilne jezikovne rabe v angleščini (mojstrska raven C2 glede na Skupni 
evropski jezikovni okvir za jezike) in zmožnost poznavanja angleškega jezikovnega 
sistema, 

- zmožnost za poučevanje tujejezikovnih zmožnosti, besedišča in slovnice na razredni 
stopnji, 

- usposobljenost za udejanjanje medkulturnih in medjezikovnih sporazumevalnih 
strategij za razvijanje družbenih in kulturnih vrednot, kot so ugotavljanje podobnosti 
in razlik med jeziki in jezikovnimi skupinami, spoštovanje različnosti, dejavno 
vključevanje v družbena dogajanja ter odprtost za druge kulture in življenjske stile, 

- usposobljenost za uporabo številnih avtentičnih otroških besedil in iger v angleščini ter 
njihova ustrezna raba glede na okoliščine in sobesedilo, 

- usposobljenost za iskanje in uporabo novih virov znanja ter raziskovalnih in 
ustvarjalnih pristopov na strokovnem in znanstvenem področju vzgoje in 
izobraževanja, 

- prevzemanje odgovornosti za vodenje vzgojno-izobraževalnega procesa, 
- zmožnost medpredmetnega in »kroskurikularnega« povezovanja ter celovitega 

pogleda na vzgojno-izobraževalni proces, 
- zmožnost kritične samorefleksije in samoevalvacije vzgojno-izobraževalnega dela in 

raziskovalnega dela, še posebej zmožnost razumevanja in ukrepanja v zvezi z 
jezikovnimi težavami, ki jih lahko imajo učenci pri učenju angleščine na razredni 
stopnji, 

- sposobnost za avtonomno delo v vzgoji in izobraževanju, 
- sposobnost za delovanje na podlagi etičnega presojanja« (Predstavitveni zbornik,  

Magistrski študijski program druge stopnje Poučevanje, smer Poučevanje na razredni 
stopnji, 2018, str. 4). 
 

Za razliko od zgoraj omenjenih enoletnih programov pa Oddelek za anglistiko in 
amerikanstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani ponuja drugostopenjski enopredmetni ali  
dvopredmetni ter pedagoški ali nepedagoški študijski program anglistike. Programi trajajo 2 
leti in obsegajo 120 kreditnih točk. Naziv, ki ga študent dobi po končanem programu, v 
primeru, da je izbral enopredmetni študijski program anglistike, je magister/-ica profesor/-ica 
angleščine. Le učitelji z opravljenim pedagoškim študijem anglistike in opravljenim dodatnim 
študijskim programom za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine lahko 
poučujejo angleščino na nižji stopnji (Predstavitveni zbornik, Drugostopenjski enopredmetni 
pedagoški študijski program anglistika, 2017). 

Predmetno-specifične kompetence, ki jih študentje pridobijo v sklopu obeh drugostopenjskih 
pedagoških programov udeleženci anglistike, so:  
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- »aktivno in ustrezno profilirano znanje angleščine na visoki ravni ter stalno 
vzdrževanje oz. razvijanje tega znanja,  

- ustrezna uporaba ciljnega jezika pri delu z učenci, 
- poznavanje procesov usvajanja tujega jezika ter pomena kognitivnih in afektivnih 

dejavnikov v tem procesu, 
- razumevanje vloge tujega jezika in različnih zvrsti jezika, 
- poznavanje in razumevanje sistemov in značilnosti angleškega jezika, 
- poznavanje kulturnih značilnosti angleško govorečih dežel in ustrezno vključevanje 

tega znanja v pouk, 
- ustrezno poznavanje literature v angleščini za potrebe pouka, 
- ustrezno poznavanje zgodovine in načel različnih filozofij ter sodobnih trendov 

jezikovnega izobraževanja in izobraževanja nasploh, 
- razumevanje in uporaba širokega nabora metodologij tujejezikovnega poučevanja 

glede na potrebe učencev, 
- zmožnost preoblikovanja in posredovanja strokovno predmetnih vsebin na učencu 

razumljiv način, 
- sposobnost uspešnega načrtovanja jezikovnega pouka (sosledje jasno strukturiranih 

učnih ur, ustrezna raven izziva za vse učence), 
- kritična izbira, prirejanje in ustvarjanje različnih učnih gradiv in virov za pouk 

angleščine kot tujega jezika, 
- diferenciacija pri pouku tujega jezika, 
- uporaba ustreznih tehnik vodenja razreda in organizacije učnih aktivnosti, sposobnost 

motiviranja učencev,  
- ustrezna uporaba domačih nalog pri pouku tujega jezika,  
- uporaba inovativnih, interaktivnih strategij poučevanja ter spodbujanje 

vseživljenjskega učenja ciljnega jezika, 
- ustrezno preverjanje in ocenjevanje napredka učencev pri učenju tujega jezika« (prav 

tam, str. 2, 3). 

2. 3. ŠTUDIJSKI PROGRAMI ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ ZGODNJEGA POUČEVANJA 
ANGLEŠČINE 

Angleščino lahko na zgodnji stopnji poučujejo tudi učitelji, ki so po starih programih pred 
bolonjsko reformo dokončali univerzitetni študijski program razrednega pouka ali angleščine 
in so dodatno opravili študijski program izpopolnjevanja, prav tako pa imajo možnost ta 
program opraviti tudi učitelji, ki so se na podiplomskem študiju razrednega pouka usmerili v 
Poučevanje na razredni stopnji (brez angleščine) (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 
osnovne šole, 2015). 

Od leta 1998 je Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izvajala nebolonjski študijski 
program za izpopolnjevanje vzgojiteljic in vzgojiteljev za poučevanje angleščine v vrtcu ter 
učiteljic in učiteljev in drugih pedagogov razrednega pouka (pod kratico PIAOŠ). Program je 
omogočal pridobitev jezikovnega in didaktičnega znanja za zgodnje poučevanje angleškega 
jezika in je trajal dve leti (Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje učiteljic in 
učiteljev razrednega pouka za poučevanje angleškega jezika osnovne šole v študijskem letu 
2007/2008, 2007).   

V Sloveniji je leta 2010 prišlo do bolonjske reforme in leto zatem je Pedagoška fakulteta 
Univerze v Ljubljani ponudila študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja 
angleščine (pod kratico PI-ZPA), ki traja 2 leti in v okviru katerega udeleženci pridobijo 60 
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kreditnih točk. Program ne daje strokovnega naslova, temveč udeleženci dobijo potrdilo, da 
lahko poučujejo angleščino v prvem in drugem triletju osnovne šole. Program razvija splošne 
in predmetno-specifične kompetence, ki se ujemajo s kompetencami, ki jih študentje pridobijo 
na smeri Poučevanja na razredni stopnji z angleščino (Predstavitveni zbornik, Študijski 
program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine, 2017).  

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine se prav tako izvaja tudi 
na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in je namenjen kandidatom, ki se 
usposabljajo za poučevanje angleščine na zgodnji stopnji. Pridobljene jezikovne in pedagoške 
zmožnosti in znanja na področju poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji povežejo z 
neposredno prakso v učnem okolju. Študijski program obsega 60 kreditnih točk, po zaključku 
programa pa prejme udeleženec potrdilo o opravljenem programu, ki je javno veljavna listina 
in učiteljem omogoča, da lahko poučujejo angleščino v prvem in drugem triletju osnovne šole. 
(Predstavitveni zbornik, Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine, 
2017). 

Za razliko od programov izpopolnjevanja, ki ga ponujata Pedagoška fakulteta v Ljubljani in 
Pedagoška fakulteta na Primorskem (trajajo dve leti), Filozofska fakulteta Univerze v 
Mariboru  skupaj s Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru izvaja enoletni študijski 
program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine. Program je bil 
prvič razpisan v študijskem letu 2013/2014 in je razpisan vsako leto. Namenjen je tako 
učiteljem razrednega pouka kot tudi anglistom/nemcistom. V sklopu programa udeleženci 
pridobijo 60 kreditnih točk, po zaključenem programu pa dobijo potrdilo o opravljenem 
programu. Kandidati v sklopu izobraževanja pridobijo tujejezikovna in specialno-didaktična 
znanja in tako pridobijo kompetence, ki so potrebne za poučevanje angleščine/nemščine na 
predšolski in razredni stopnji osnovne šole (Predstavitveni zbornik, Študijski program za 
izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine, 2017). 

3. KOMPETENCE UČITELJEV TUJEGA JEZIKA 

3. 1 DEFINICIJA KOMPETENCE 

Pojem kompetenca se pojavlja v mnogih razpravah različnih avtorjev, ki ga površno ali 
različno definirajo. K pojmovni zmedi prispeva dejstvo, da gre za izraz, ki ni prisoten zgolj v 
znanstvenem, temveč tudi v vsakdanjem govoru (Štefanc, 2012).  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) pojem kompetenca definirana kot »obseg, mero 
odločanja, določeno navadno z zakonom; pristojnost, pooblastilo« (str. 419). Kompetenco 
lahko razumemo tudi kot kompleksno kombinacijo znanja, spretnosti, razumevanja, vrednot 
in stališč, ki usmerja posameznika v delovanje. Razumemo jo drugače kot »spretnost«, ki je 
definirana kot zmožnost izvesti kompleksna dejanja (European Commission, 2013). S. Tancig 
(2006) dodaja, da kompetence vključujejo diskurzivno in praktično znanje, ter predstavljeno 
dinamično kombinacijo znanja, razumevanja, sposobnosti, spretnosti in vrednot.  

Termin kompetenca je pogosto prevedena tudi kot zmožnost, torej ju lahko po določenih 
interpretacijah razumemo kot sopomenki. Drugi teoretiki ločujejo med kompetenco in 
zmožnostjo3, pri čemer naj bi bila kompetenca nadpomenka zmožnosti, spet drugim pa je 
zmožnost nadpomenka kompetenci (Vižintin, 2017).  

                                                 

3 V magistrskem delu bomo pojma kompetenca in zmožnost obravnavali kot sopomenki.   
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3. 2 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN RAZVOJ KOMPETENC 

Imeti razvito neko kompetenco ne pomeni, da imamo samo potencial, ampak je potrebno 
kompetenco uporabljati v različnih situacijah. Razvitost kompetence lahko preverjamo le na 
podlagi posameznikovih dejavnosti v različnih okoliščinah (Peklaj idr., 2008).  

Korthagen v »modelu čebule« (2004 v Korthagen in Vasalos, 2009) vidi bistvo dobrega 
učitelja v skladnem delovanju vseh plasti, ki so opazne in razvite od zunaj navznoter ‒ okolje, 
vedenje, kompetence, prepričanja, identiteta in poslanstvo. Model predstavlja jedro pristopa k 
učenju, ki poudarja prizadevanje za skladnost vseh šestih plasti. Avtor (prav tam) izpostavlja 
pomen razvoja kompetenc, ki se povezujejo s tisto, ki leži v samem centru »čebule« – občutek 
identitete in poslanstva. Kompetenčni pristop ni le povezan z bolj celostnim pogledom na 
učitelja, temveč spreminja pogled na to, kako lahko učitelji razvijajo svoje kompetence in 
ravnanja.   

Kompetence lahko merimo glede na sprejete standarde ter jih izboljšamo z usposabljanjem in 
razvojem (Logar in Kalin Golob, 2014). Evropska komisija priporoča za vseživljenjsko učenje 
razvoj ključnih kompetenc, ki jih potrebuje posameznik za osebno izpopolnitev, aktivno 
državljanstvo, družbeno vključenost in zaposlitev. Posamezniki naj bi že na začetku svojega 
izobraževanja razvili ključne kompetence, katere bi tekom življenja vzdrževali in jih dodatno 
razvijali (Vižintin, 2011).  

Na podlagi Priporočila evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za 
vseživljenjsko učenje (2006) so bistvenega pomena tiste, ki jih vsak posameznik potrebuje za 
osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. 
Ključne kompetence so torej pomembne v vseh sektorjih izobraževanja in usposabljanja (šole, 
poklicno in strokovno izobraževanje, visokošolsko izobraževanje, učenje odraslih) in v 
neformalnem in priložnostnem učenju. Ključne kompetence bi morali pridobiti mladi ob 
koncu obveznega šolanja, da bi bili pripravljeni na odraslo življenje in odrasli skozi vse 
življenje z razvijanjem in izpopolnjevanjem znanj in spretnosti.  

Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje so: 

1. sporazumevanje v maternem jeziku, 
2. sporazumevanje v tujem jeziku, 
3. matematična kompetenca ter osnovne zmožnosti v znanosti in tehnologiji, 
4. digitalna kompetenca, 
5. učenje učenja, 
6. socialne in državljanske kompetence, 
7. samoiniciativnost in podjetnost, 
8. kulturna zavest in izražanje (prav tam). 

3. 3 UČITELJEVE KOMPETENCE 

Temeljni pogoj za uspešno razvijanje in pridobivanje kompetenc je kakovosten in učinkovit 
izobraževalni sistem, ki ga izvajajo dobro usposobljeni in kompetentni učitelji. Pomembna 
naloga učiteljev je, da pri svojih učencih razvijajo kompetence, kar pa pomeni, da morajo tudi 
sami te kompetence že prej usvojiti v procesu izobraževanja (Peklaj idr., 2009).  

Pomemben dokument Skupna evropska načela za kompetence in kvalifikacije učiteljev 
(2010), je nastal v podporo učiteljem v evropskem prostoru in se nanaša na omogočanje 
osnovnih pogojev za kakovostno izobraževanje in opravljanje učiteljskega poklica. Združuje 
nekaj načel, ki spodbujajo kvaliteto in učinkovitost poučevanja v državah po celotni Evropi:  
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1. Učiteljski poklic zahteva visoko usposobljenost.  

Učitelji morajo imeti primerno izobrazbo in pedagoško kvalifikacijo. Prav tako jim mora biti 
omogočeno nadaljevati svoj študij na višji ravni in razviti svoje kompetence poučevanja, da 
lahko poklicno napredujejo. Učitelji morajo obvladati svoj specifični predmet, biti dobro 
pedagoško podkovani in imeti dobro razvite kompetence, ki so nujno potrebne za vodenje 
učencev  ter za lažje razumevanje socialne in kulturne razsežnosti izobraževanja.   

2. Učiteljski poklic je umeščen v vseživljenjsko učenje.  

Učitelje morajo institucije podpirati in jim omogočati nadaljnji profesionalni razvoj v času 
njihovega poklica. Tako učitelji sami kot tudi njihovi delodajalci se morajo zavedati 
pomembnosti pridobivanja novega znanja in vseživljenjskega učenja. Učitelje je potrebno 
spodbujati, da sledijo kazalcem učinkovite prakse in ob tem uporabljajo novosti in raziskave, 
da lažje sledijo razvijajoči se družbi znanja.  

3. Učiteljski poklic omogoča mobilnost.  

Mobilnost bi morala biti osrednja sestavina izobraževalnih programov učiteljev. Učitelje je 
potrebno spodbujati za sodelovanje pri raznih evropskih projektih in pri tem, da se 
udeležujejo mednarodnih izmenjav. Njihove izkušnje, ki jih pridobijo zunaj lastne institucije, 
naj bodo priznane in spoštovane s strani domače institucije.  

4. Učiteljski poklic temelji na sodelovanju. 

Zavodi za izobraževanje naj poskrbijo za delovne razmere, ki omogočajo sodelovanje z 
drugimi šolami, lokalnimi delovnimi okolji in drugimi institucijami. Vodstvo zavodov za 
izobraževanje naj zagotavlja razvoj učiteljevih kompetenc in zaupanje v učitelje, da lahko 
vplivajo na svojo in tudi tujo prakso (prav tam).   

Dobro usposobljeni učitelji za svoje delo potrebujejo strokovno znanje svojih specifičnih 
predmetnih področij, prav tako pa morajo imeti tudi ustrezno pedagoško-psihološko znanje. 
Dobro obvladanje stroke brez razvite kompetence za vodenje in podporo učencem ter 
upoštevanjem njihovih individualnih razlik ne more pripeljati do uspeha. Učitelj potrebuje 
znanje, ki mu omogoča, da svoje učence pripelje do zastavljenih ciljev in do uresničitve 
njihovih potencialov (Peklaj idr., 2008).  

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani so v okviru projekta Partnerstvo fakultet in šol 
izdelali  seznam 39 kompetenc, ki se nanašajo na 5 glavnih področij: 

- učinkovito poučevanje, 
- vseživljenjsko učenje, 
- vodenje in komunikacija, 
- preverjanje in ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev in 
- širše profesionalne kompetence (prav tam). 

3. 4. IZSLEDKI RAZISKAV NA PODROČJU RAZVOJA KOMPETENC UČITELJEV  

C. Peklaj in M. Puklek Levpušček (2006 v Peklaj idr., 2008) sta v eni od raziskav uporabili 
seznam 39-ih kompetenc kot pripomoček za ugotavljanje, ali imajo študentje in učitelji te 
kompetence razvite. Prišli sta do ugotovitve, da obstajajo pomembne razlike med 
kompetencami, ki jih pridobijo učitelji v času študija in med kompetencami, ki naj bi jih 
imeli. Najbolj so si sodelujoči v raziskavi želeli dodatnih znanj s področij soočanja z 
agresivnim vedenjem v razredu, prepoznavanja in ravnanja z otroki s posebnimi potrebami ter 
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učenja raznih učnih strategij. Učitelji so poudarili tudi primanjkljaj na področju računalniške 
pismenosti in veščin na področju komunikacije s starši. Najbolje so udeleženci ocenili svoje 
strokovno znanje. 

Tudi na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani so v času bolonjske prenove študijskega 
programa izvedli raziskavo (Skribe Dimec, 2006), s katero so želeli ugotoviti, v kolikšni meri 
in katere kompetence  dosegajo študentje razrednega pouka. Pred tem je bil oblikovan seznam 
29-ih kompetenc, ki so bile razdeljene na splošne in specifične. Pri študiji kompetenc so 
uporabili različne vprašalnike in akcijsko raziskovanje. Raziskava je pokazala pomanjkljivosti 
v izobraževanju razrednih učiteljev, zlasti na področjih, ki zahtevajo diferencirano delo 
učiteljev: delo z otroki s posebnimi potrebami, reševanje disciplinskih težav, upoštevanje 
individualizacije ter sposobnost zmanjševanja stresa. Šibke točke so se pokazale tudi pri 
usposobljenosti za preverjanje in ocenjevanje učencev ter sodelovanje s starši. Zanimiv 
izsledek raziskave je tudi ta, da se pojavljajo nedoslednosti in terminološka zmeda pri 
razumevanju pojma kompetenca, zmožnost in usposobljenost. Oblikovanje kompetenc je po 
mnenju D. Skribe Dimec (prav tam) zahtevno in odgovorno delo, zato se zavzema, da je 
potrebno v nadaljnjih raziskavah ločiti različna predmetna področja v različne kategorije. To 
bi posledično prineslo bolj natančno povratno informacijo o ustreznosti in pomembnosti 
usposabljanja.  

3. 5 KOMPETENCE UČITELJEV TUJEGA JEZIKA  

Oblikovati seznam kompetenc, ki jih potrebujejo učitelji tujega jezika za poučevanje, je po 
mnenju Borga (2018) skoraj nemogoča naloga. Sama ideja o oblikovanju okvirja kompetenc 
učiteljev tujega jezika je lahko zavrnjena na podlagi ideologije, da je poučevanje zelo 
kompleksen proces. Vseeno, pa se strokovnjaki tega področja strinjajo, da je potrebno 
oblikovati vsaj okviren seznam kompetenc učiteljev tujega jezika, da lahko lažje ocenijo svoje 
pedagoško delo in se profesionalno razvijajo (prav tam).   

Poleg splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju morajo imeti specialisti tujega jezika in učitelji razrednega pouka, ki poučujejo 
tuji jezik, razvite še dodatne predmetno-specifične kompetence (Jazbec, 2009). Idealni profil 
učitelja tujega jezika je, da je didaktični strokovnjak posameznega predmeta na razredni 
stopnji in da ima hkrati visoko razvito tujejezikovno strokovno zmožnost (Pevec Semec, 
2015). 

 V Standardih za izobraževanje učiteljev in učiteljic za zgodnje učenje tujega jezika v Nemčiji 
(Jazbec, 2009) je navedeno, da mora biti izvajanje zgodnjega učenja tujega jezika v skladu z 
izobraževalnimi standardi in kompetenčno usmerjeno. Poudarek je na razvoju jezikovne, 
specialno-didaktične in medkulturne kompetence učiteljev tujega jezika. 

4. JEZIKOVNA KOMPETENCA 

Pojem jezikovna zmožnost je leta 1965 v jezikoslovje vpeljal Noam Chomsky, in sicer je 
uveljavil razlikovanje med splošno zmožnostjo in performanco. Jezikovna kompetenca je po 
Chomskem izrazito jezikovna sposobnost upovedovanja normativno predpisanih povedi in 
izbira najbolj pravilnih med tistimi, ki smo jih usvojili. Gre torej za posameznikovo znanje 
jezika (Chomsky, 1965 v Štefanc, 2012). Pojmovanje jezikovne zmožnosti Chomskega je 
kasneje nadgradil Dell Hymes (1972 v Bešter Turk, 2011) z bolj realističnim pojmovanjem 
zmožnosti – sporazumevalna zmožnost. Hymesu (prav tam) se zdi koncept jezikovne 
kompetence po Chomskem preozek, saj je omejen le na slovnično kompetenco jezika, ob 
strani pa ostanejo sociokulturni dejavniki. Sporazumevalna zmožnost je po Hymesu splošna 
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zmožnost posameznikov, da se sporazumevajo v skladu s spreminjajočimi se situacijskimi in 
normativnimi pogoji psihične, socialne in jezikovne narave (prav tam).  

V slovenskem prostoru se je s konceptom jezikovne kompetence ukvarjala tudi O. Kunst 
Gnamuš (1979 v Štefanc, 2012), ki je tudi sama privzemala osnovno opredelitev jezikovne 
kompetence, ki jo je razvil Chomsky, le da jo je vsebinsko razširila in izpostavila njeno 
kompleksnejšo strukturo. Avtorica (prav tam) izhaja iz temeljne sociolingvistične 
predpostavke, da jezikovna forma in produkcija govora nista sami sebi namen, pač pa ju 
posameznik usvaja kot sredstvo sporazumevanja in prenašanja vsebinskih podatkov. O. Kunst 
Gnamuš  (1992, v Bešter Turk, 2011) opredeli jezikovno zmožnost kot »izjemno kompleksen 
sestav slovničnih, semantičnih, pragmatičnih in metaforičnih zmožnosti, ki se razvijajo z 
jezikovnimi dejavnostmi« (str. 50).  

V SEJO (2011) pojma jezikovna kompetenca ne zasledimo, temveč se omenja pojem 
jezikovna zmožnost, ki je del sporazumevalne zmožnosti. Sporazumevalna zmožnost je 
definirana kot skupek vseh zmožnosti, ki so jih uporabniki pridobili s predhodnimi 
izkušnjami. Vse človeške zmožnosti tako prispevajo k uporabnikovi splošno sporazumevalni 
sposobnosti (prav tam). Skela in M. Dagarin Fojkar (2009) poimenujeta sporazumevalno 
zmožnost kot ključni koncept, ki od sredine sedemdesetih let 20. stoletja povzema celotno 
praktično, teoretično in raziskovalno delovanje uporabnega jezikoslovja. Pri tem avtorja (prav 
tam) poudarjata, da je pri pojmu sporazumevalne zmožnosti pomembno, da se usmerimo na 
vse sestavine in ne samo jezikovno. 

Sporazumevalna jezikovna zmožnost se po SEJO (2011) deli na: 

- jezikovno zmožnost, 
- sociolingvistično zmožnost in 
- pragmatično zmožnost. 

 
1. JEZIKOVNA ZMOŽNOST 

Jezikovna zmožnost vključuje leksikalno, slovnično, semantično, fonološko, pravopisno in 
pravorečno zmožnost. Ta sestavina se povezuje z razponom in kakovostjo znanja ter s 
spoznavno organizacijo in načinom, kako je znanje shranjeno. Znanje je lahko zavedno in ga 
oseba zna izraziti ali ne. Organizacija in dostopnost znanja sta različni od posameznika do 
posameznika, kar je odvisno tudi od kulturnih značilnosti določene skupnosti v kateri potekata 
socializacija in učenje jezika. 

LEKSIKALNA ZMOŽNOST 

Gre za zmožnost poznavanja besedišča jezika in sposobnost njegove uporabe. Leksikalna 
zmožnost je sestavljena iz leksikalnih in slovničnih prvin.  

SLOVNIČNA ZMOŽNOST 

Opredeljena je kot poznavanje slovnice nekega jezika in sposobnost njene uporabe. Slovnična 
zmožnost je sposobnost razumeti in izraziti pomen s tvorjenjem in prepoznavanjem besednih 
zvez in stavkov po določenih načelih.  
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SEMANTIČNA ZMOŽNOST  

Se ukvarja z uporabnikovim zavedanjem in nadzorom organizacije pomena besed. Ločujemo 
med leksikalno semantiko, slovnično semantiko in pragmatično semantiko.  

FONOLOŠKA ZMOŽNOST  

Ta zmožnost vključuje poznavanje ter spretnost zaznavanja in tvorjenja. Sem sodijo: glasovne 
enote, fonetične značilnosti, fonetične sestave besed, stavčna fonetika in fonetična 
reprodukcija. 

PRAVOPISNA ZMOŽNOST  

Ta zmožnost obsega poznavanje in spretnost zaznavanja in tvorjenja simbolov, iz katerih so 
sestavljena besedila. Osnova pravopisa je abeceda.  

PRAVOREČNA ZMOŽNOST 

Gre za zmožnost pravilne izgovarjave besed. Vključuje poznavanje pravopisnih pravil, 
sposobnost uporabe slovarja, poznavanje dogovorjenih načinov zapisovanja izgovarjave, 
poznavanje učinkov pisnih oblik in sposobnost razreševanja dvoumnosti (povzeto po SEJO, 
2011).  

2. SOCIOLINGVISTIČNA ZMOŽNOST 

Sociolingvistična zmožnost se nanaša na družbene in kulturne okoliščine rabe jezika (pravila 
vljudnosti, norme vedenja, temeljni obredi družbe itn.). Ta sestavina močno vpliva na 
vsakršno jezikovno sporazumevanje med pripadniki različnih kultur, čeprav se udeleženci 
tega ne zavedajo (povzeto po SEJO, 2011). 

3. PRAGMATIČNA ZMOŽNOST 

Pragmatična zmožnost zadeva funkcionalno rabo razpoložljivih jezikovnih virov (tvorjenje 
jezikovnih funkcij, govornih dejanj) v povezavi s scenariji interakcijskih izmenjav. Vključuje 
tudi obvladanje diskurza, kohezije in koherence ter prepoznavanje besedilnih vrst in oblik 
(povzeto po SEJO, 2011).  

 
Slika 1: Pregled sporazumevalnih jezikovnih zmožnosti (Skela, 2011, str.12) 
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Celovita jezikovna zmožnost omogoča posamezniku na njegovem poklicnem področju polno 
udejstvovanje in pridobivanje strokovno-jezikovnih kompetenc. Hkrati vpliva tudi na 
ozaveščanje o različnosti sporazumevalnih potreb in načinov sporazumevanja nasploh (Logar 
in Kalin Golob, 2014). Sporazumevanje v tujem jeziku je tudi ena od ključnih kompetenc za 
vseživljenjsko učenje (Priporočilo evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za 
vseživljenjsko učenje, 2006) in v času izobraževanja učiteljev je še posebej velika pozornost 
posvečena razvoju zmožnosti, da se znajo odzvati jezikovno spontano in fleksibilno. Bodoči 
učitelji naj bi po SEJO (2011) razvili jezikovno kompetenco v tujem jeziku vsaj na nivoju C1. 

V Standardih za izobraževanje učiteljev in učiteljic za zgodnje poučevanje tujega jezika v 
Nemčiji 2007 (Jazbec, 2009) poudarjajo, da prepričljivo znanje tujega jezika omogoča 
učiteljem, da učence vodijo in usmerjajo v komuniciranje v tujem jeziku, hkrati pa jim dobro 
razvita jezikovna kompetenca omogoča, da se v okviru pouka ustrezno odzovejo na dražljaje 
učencev.  

Učitelji z ustrezno razvito jezikovno kompetenco znajo: 

- organizirati pouk v tujem jeziku in poučevati v skladu z aktualnimi okoliščinami, 
- uporabiti jezik pri nejezikovnih predmetih, medpredmetnih povezavah ter projektih, 
- organizirati proces učenja tujega jezika tako, da učenci stalno nadgrajujejo, širijo in 

poglabljajo svoje jezikovno znanje, 
- spodbujati večjezičnost (prav tam). 

 
Eden od načinov, kako izboljšati jezikovno kompetenco je uporaba didaktičnega pristopa 
poučevanja CLIL (angl. Content and Language Integrated Learning), saj je pri  tem pristopu 
poučevanja jezika pozornost usmerjena na jezik in vsebino. Med procesom sta poudarjeni 
komunikacija in interakcija, kar pa izboljšuje kompetence ciljnega jezika in razvija veščine 
govorne komunikacije (Coyle, Hood in Marsh, 2010). Ta vidik sodi med večje koristi CLIL-a, 
saj poleg splošnih kompetenc vključuje tudi razvijanje veščin govorjenja, poslušanja, branja 
in pisanja. Pri uporabi CLIL-a gre za povratni učinek, da visoka izpostavljenost drugemu 
jeziku razvija visoko občutljivost za razvoj maternega jezika (Pevec Semec, 2015). 

4. 1. SPORAZUMEVALNE JEZIKOVNE SPRETNOSTI  

Chomsky (1965 v Štefanc, 2012) opozarja na pomembnost razlikovanja med jezikovno 
dejavnostjo in jezikovno kompetenco. Jezikovno kompetenco definira kot posameznikovo 
znanje njegovega jezika, jezikovno dejavnost pa kot dejansko rabo jezika v konkretnih 
situacijah. Jezikovno dejavnost lahko torej razumemo kot neposreden odraz jezikovne 
kompetence.  

Po SEJO  (2011) se jezikovna zmožnost uporabnika jezika aktivira z izvajanjem različnih 
jezikovnih dejavnosti, ki vključujejo sprejemanje, tvorjenje, interakcijo ali posredovanje. 
Vsaka izmed teh vrst dejavnosti je mogoča z besedili tako v govorni kot v pisni obliki.  
Sporazumevalne jezikovne dejavnosti oz. spretnosti se delijo na govorjenje, pisanje, 
poslušanje in branje.  

Ker je govorna komunikacija pri zgodnjem poučevanju tujega jezika pomemben cilj, sta 
slušna spretnost in govorna spretnost v ospredju in se ves čas prepletata (Brumen, 2003). To 
je razvidno tudi iz učnega načrta za tuji jezik v prvem razredu (Učni načrt, Tuji jezik v 1. 
razredu, Neobvezni izbirni predmet, 2013), kjer sta cilja poslušanja in govorjenja podrobneje 
razdelana. V učnem načrtu za tuji jezik v drugem in tretjem razredu (Učni načrt, Tuji jezik v 
2. in 3. razredu, 2013) je prav tako poudarek na poslušanju in govorjenju, branju in pisanju 



14 

učencev pa se nameni več pozornosti proti koncu tretjega razreda. Učitelj učencem torej 
predstavlja pomemben vir in model jezika, zato je zelo pomembno, da ima tudi sam dobro 
razvite vse štiri sporazumevalne jezikovne spretnosti.   

4. 1. 1 GOVORJENJE  

Gre za ustno tvorjenje, pri katerem uporabnik tvori govorjeno besedilo, ki ga sprejema eden 
ali več poslušalcev (SEJO, 2011). Govor je osnovno sredstvo človeške komunikacije, pogoj 
za zadovoljevanje socialnih potreb posameznika in orožje za prenos znanja (Brumen, 2003). 
Učitelji, ki poučujejo angleščino v prvem triletju, naj bi dosegali C1 ali C2 raven splošnega 
govornega izražanja: 

 
Slika 2: Splošno govorno izražanje razdeljeno na ravni jezikovnega znanja (SEJO, 2011, str. 82) 

Učitelj usmerja pouk tujega jezika in daje navodila za delo v razredu, zato mora biti njegov 
govor razumljiv in na začetku podprt z vizualnimi in drugimi podporami (Brumen, 2003). 
Temu se pridružuje tudi Harmer (2001), ki dodaja, da morajo biti pri jezikovnem 
posredovanju učitelji tekoči, jasni in dovolj glasni. Še posebej morajo paziti tudi na hitrost 
govora in intonacijo, še posebej pri branju besedil, pesmi, slikanic. M. Brumen (2003) 
opozarja, da je ustrezna učiteljeva izgovarjava je na tej ravni ključnega pomena, da učenci ne 
razvijejo in ohranijo napačne izgovarjave, ki jo z leti vse težje popravijo. J. Brewster in drugi 
(2010) poudarjajo tudi to, da razvijanje slušne spretnosti pri učencih ne sme temeljiti zgolj na 
avdio posnetkih iz interneta ali učbeniškega gradiva, temveč na učiteljevem lastnem govoru.  

4. 1. 2 PISANJE 

Pri pisnem tvorjenju uporabnik jezika kot pisec tvori besedilo, ki ga sprejema eden ali več 
bralcev. Pisanje je kognitivni proces, ki zahteva veliko koncentracije in visok kognitivni 
angažma (SEJO, 2011). Učitelji, ki poučujejo angleščino v prvem triletju, naj bi dosegali C1 
ali C2 raven splošnega pisnega izražanja: 
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Slika 3:Splošno pisno izražanje razdeljeno na ravni jezikovnega znanja (SEJO, 2011, str. 85) 

 
Pri poučevanju angleščine v prvem triletju osnovne šole spretnosti branja pri učencih ne 
razvijamo sistematično (Učni načrt, Tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). Vendarle so učenci pri 
pouku izpostavljeni tudi pisni obliki tujega jezika (zapis na tabli, besedilo pesmi, didaktične 
igre, plakati …) in te besede tudi berejo in se na tak način ozaveščajo o razlikah med govorno 
in pisno podobo tujega jezika. Učitelji morajo torej biti pozorni, da je zapis v tujem jeziku 
pravilen in prilagojen razvojni stopnji učencev (Brumen, 2003). Splošno pisno izražanje se pri 
učiteljih pomembno izraža tudi pri pisanju vaj za učence (Sešek, 2006).  

4. 1. 3 POSLUŠANJE 

Pri slušnem sprejemanju uporabnik jezika kot poslušalec sprejema in procesira govorjeno 
besedilo, ki ga tvori eden ali več govorcev (SEJO, 2011). Gre za psihološki proces 
interpretiranja živčnih impulzov v skladu s človeškimi sposobnostmi, čustvi, izkušnjami in 
hotenji. Gre torej za proces, pri katerem človek sprejema dražljaje in jim daje pomen 
(Brumen, 2003). Učitelji, ki poučuje angleščino v prvem triletju, naj bi dosegali C1 ali C2 
raven slušnega razumevanja: 

 
Slika 4: Splošno slušno razumevanje razdeljeno na ravni jezikovnega znanja (SEJO, 2011, str. 90) 
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Učitelj mora imeti veliko domišljije, strpnosti in ustvarjalne spretnosti, da ustvari zanimivo in 
motivirajoče okolje, v katerem bodo učenci razvijali zaupanje v poslušanje. Vloga učitelja je 
pri poslušanju štirikratna: načrtovanje poslušanja, izbiranje ustreznih besedil in nalog, 
zagotavljanje pomoči in podpore ter menjava učne vsebine (Brewster idr., 2010). Poslušanje 
pomeni veliko urjenja izbranih jezikovnih struktur, na primer izgovarjave, besedišča, 
slovničnih in stavčnih struktur (Brumen, 2003). Poleg učencev mora biti učitelj tudi sam 
dober poslušalec. V razredu je pomembno, da učitelj dobro posluša učence, da lahko zazna 
njihove jezikovne strukture in jih po potrebi opozori na napake.   

4. 1. 4 BRANJE 

Pri vidnem sprejemanju uporabnik jezika kot bralec sprejema in procesira pisano besedilo, ki 
ga tvori eden ali več piscev (SEJO, 2011). Gre za visoko organizirano spretnost in sposobnost, 
ki vključuje številne komponente, kot jih prikazujejo najrazličnejši modeli branja (Brumen, 
2003). Russel (1990, v Brumen, 2003) dodaja, da brati ne pomeni le, da si znamo razložiti 
znake na papirju in da poznamo besede, ki so iz znakov sestavljene, temveč tudi sposobnost, 
da se poučimo o pomenu in smislu tega, kar vidimo. Učitelji, ki poučuje angleščino v prvem 
triletju, naj bi dosegali C1 ali C2 raven bralnega razumevanja: 

 
Slika 5: Splošno bralno razumevanje razdeljeno na ravni jezikovnega znanja (SEJO, 2011, str. 93) 

Pomembno je, da učitelji tujega jezika ne prehitevajo z bralnimi zahtevami do učencev 
prezgodaj, ko se še vedno oblikujejo bralne spretnosti v maternem jeziku. V učnem načrtu za 
tuji jezik v drugem in tretjem razredu (Učni načrt, Tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013) je pri 
bralnem razumevanju poudarek na celostni zmožnosti opismenjevanja učencev, kasneje pa 
tudi na tehniki branja in osnovnih bralnih strategijah. Učiteljeva naloga je, da učence usmerja,  
jih spodbuja in jim branje sistematično in postopoma približa. J. Brewster (Brewster idr., 
2010) dodaja, da lahko učitelji bralne spretnosti učencev podpirajo z vizualnimi podporami, 
pesmimi, igrami, plakati itn. Pri vizualni podpori veliko avtorjev omenja slikovne kartice 
(Brewster idr., 2010; Brumen, 2003; Harmer, 2001; Richards in Rodgers, 1997). Učitelje se 
spodbuja, da v času svojega poklica razvijajo svojo bralne veščine s čim več prebiranja 
literature in tako postanejo svojim učencem dober vzor.  
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4. 2 RAVNI JEZIKOVNEGA ZNANJA  

Svet Evrope je pripravil gradivo o ravneh jezikovnega znanja z namenom, da bi lahko 
posameznikove dosežene stopnje v tujem jeziku primerjali po celotni Evropi. SEJO (2011) 
definira in opiše šest glavnih ravni sporazumevanja v tujem jeziku oz. jezikovnega znanja: A1 
(vstopna raven), A2 (vmesna raven), B1 (raven sporazumevalnega praga), B2 (višja raven), 
C1 (raven učinkovitosti) in C2 (raven mojstrstva). Ravni v srednjem delu lestvice – vmesna 
raven, raven sporazumevalnega praga in višja raven – imajo pogosto še podrazdelek, ki je v 
shemi razmejen s tanko vodoravno črto. V takem primeru opisniki pod črto opredeljujejo 
raven znanja, ki je bistveno višja od kriterijske ravni, vendar še ne dosega meril za naslednjo 
raven. Vsako raven moramo razumeti tako, da zajema tudi vse ravni pod seboj.  

Raven A1 (vstopna raven): Velja za najnižjo raven tvorbe rabe jezika, na kateri je uporabnik 
sposoben preproste interakcije in tvorjenja preprostih izjav v zvezi z vsakdanjimi potrebami 
ali o zelo znanih temah, na katere se odziva, nima pa še naučenega, leksikalno organiziranega 
nabora izrazov, vezanih na specifične situacije. 

Raven A2 (vmesna raven): Na to raven se uvršča večina opisnikov, ki zadevajo družbene 
funkcije in opisniki za gibanje in potovanje: poenostavljena različica celotnega niza opisov 
transakcij na »ravni sporazumevalnega praga« za odrasle, ki živijo v tujini. 

Raven A2+ (močna vmesna raven): Tu izstopa dejavnejše sodelovanje v pogovoru ob 
določeni pomoči in z nekaterimi omejitvami, veča se tudi sposobnost monološkega izražanja. 

Raven B1 (raven sporazumevalnega praga): Najbolje jo opišeta dve značilnosti. Prva je 
sposobnost sodelovanja v pogovoru in učinkovitega sporočanja v širokem razponu 
kontekstov, druga značilnost pa je sposobnost uporabnika jezika, da je prožen pri reševanju 
težav v vsakodnevnem življenju. 

Raven B1+ (močna raven sporazumevalnega praga): Ostajata isti temeljni značilnosti, 
dodana pa jima je vrsta opisnikov, ki pokrivajo izmenjavanje večjih količin informacij. 

Raven B2 (višja raven): To pojmovanje se v precejšnji meri odraža v opisnikih, umeščenih 
na to raven, saj so izrazito drugačni od predhodne vsebine. Tako je na nižjem koncu te ravni 
poudarek na učinkovitem argumentiranju, druga značilnost, ki velja za celotno lestvico, pa sta 
dva nova poudarka. Prva je sposobnost uveljavljanja v družabnem diskurzu, drugi nov 
poudarek pa je nova stopnja jezikovnega zavedanja. 

Raven B2+ (močnejša višja raven): Na tej ravni je poudarek na argumentaciji, učinkovitem 
družabnem diskurzu in jezikovnem zavedanju. Ta nova stopnja diskurzne zmožnosti se kaže v 
sposobnosti usmerjanja pogovora (sodelovalne strategije), uporabi koherentnosti in 
kohezivnosti diskurza in uporabi zgoščenih opisnikov, ki se nanašajo na pogajanje. 

Raven C1 (raven učinkovitosti): Zanjo je značilen dober dostop do širokega razpona 
jezikovnih sredstev, ki omogočajo tekoče, spontano sporazumevanje. Uporabnik na tej ravni 
ima bogato besedišče, kar mu omogoča, da se vrzelim izogne s parafraziranjem. Diskurzne 
spretnosti, značilne za prejšnjo raven, so prisotne tudi na ravni C1, le da je zdaj poudarek na 
še bolj tekočem izražanju. 

Raven C2 (raven mojstrstva): Jezikovne zmožnosti na tej ravni ne smemo razmeti kot 
enakovredne zmožnosti domačega govorca, temveč označuje visoko stopnjo natančnosti, 
ustreznosti in lahkotnosti izražanja, kar je značilno za govor izjemno uspešnih uporabnikov 
(povzeto po SEJO, 2011).  
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4. 3 IZSLEDKI RAZISKAV IN RAZVOJ JEZIKOVNE KOMPETENCE 

Zaradi vse večjih potreb sporazumevalnih zmožnosti v angleščini, se je v azijskih državah 
pričela angleščina okoli leta 2003 poučevati tudi v osnovnih šolah, pred tem pa je bilo 
poučevanje angleščine prisotno le na srednjih šolah. Osnovnošolski učitelji na to spremembo 
niso bili pripravljeni, zato je bila s korejskimi, tajvanskimi in japonskimi učitelji osnovne šole 
izvedena raziskava (Butler, 2004), da bi raziskali, ali obstajajo razlike med takrat trenutno 
razvito jezikovno kompetenco in zaželeno za poučevanje angleščine na osnovnih šolah. 
Učitelji so preko samorefleksije izpostavili pomanjkanje jezikovnega znanja pri vseh štirih 
jezikovnih spretnostih v angleščini (poslušanje, branje, pisanje in govorjenje). Izpostavili so 
željo po krepitvi jezikovne kompetence, saj so se  zavedali, da njihova jezikovna kompetenca 
v angleščini ni dovolj dobro razvita. Države so po opravljeni raziskavi podprle učitelji in jim 
ponudile tečaje usposabljanja, predavanja, poletne delavnice in mednarodne izmenjave. 

S pomočjo globalne raziskave (Garton idr., 2011), ki je preučevala prakso zgodnjega 
poučevanja angleščine, so odkrili, da je imelo takrat veliko učiteljev po svetu nezadostno 
razvito jezikovno kompetenco in da so se učitelji posledično počutili pri svojem poučevanju 
nesamozavestne. Raziskava je odprla vprašanje, kolikšno raven obvladanja jezika učitelji 
potrebujejo za poučevanje angleščine na zgodnji stopnji. V raziskavi je bilo poslušanje kasete 
ali CD-ja ena najbolj priljubljenih dejavnosti za učence, ki so se je učitelji posluževali pri 
zgodnjem poučevanju tujega jezika. Tako so najverjetneje kompenzirali svojo ne dovolj 
razvito jezikovno kompetenco in želeli učencem predstaviti čim bolj avtentičen govor. 
Izsledke raziskave so avtorji strnili v različna priporočila za učitelje in slednje se navezujejo 
na izboljšanje jezikovne kompetence: 

- Spodbujati sodelovanje med lokalnimi univerzami in poskrbeti za priložnost uporabe 
tujega jezika na različnih dogodkih, seminarjih in srečanjih. 

- Organizirati jezikovne tečaje, na katerih so izpostavljene prednosti in slabosti uporabe 
maternega jezika in tujega jezika v razredu.  

- Potrebno je spodbujati nadaljnje raziskave za specifične potrebe učiteljev tujega jezika 
na zgodnji stopnji, ki se nanašajo na njihov jezikovni napredek (prav tam).  
 

Tudi v slovenskem prostoru je bila narejena raziskava (Sešek, 2006) v letih 2003-2005 v 
okviru doktorskega študija s področja didaktike angleščine kot tujega jezika na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani. Glavno vprašanje raziskave je bilo, kakšen naj bi bil jezikovni profil 
učitelja tujega jezika. Ker je bilo izsledke iz tuje literature težko uporabiti v slovenskem 
kontekstu, so v okviru raziskave, ki je potekala dve leti,  izvedli 3 študije primere, 11 
intervjujev, analize 380-ih poročil s pedagoške prakse študentov angleščine Filozofske 
fakultete v Ljubljani in opazovanje 48-ih učnih ur angleščine v ljubljanskih srednjih in 
osnovnih šolah. Prišli so do ugotovitve, da mora biti učitelj sposoben s čim manjšim naporom 
uporabljati angleščino za poklicno delo cca. 30 – 50 ur tedensko, in sicer največ v govorni 
rabi (pouk) in bralni rabi (priprava pouka). Sledi slušna raba (poklicno izpopolnjevanje) in 
pisna raba jezika (pisanje vaj za učence). Druga kategorija opisa jezikovnega znanja je 
obsegala zaželene jezikovne kompetence in raziskava je pokazala, da je na področju slovnične 
rabe angleščine pri učiteljih najbolj problematična pravilna raba vprašalnih stavkov, 
vprašalnic in členov. Učitelji začetniki so celo izpostavili primanjkljaj splošnega besedišča. 
Pri raziskovalnem vprašanju, ki se je nanašalo na razlike v potrebnem znanju ciljnega jezika 
pri poučevanju na različnih stopnjah, so prišli do ugotovitve, da učitelji potrjujejo, da razlike 
obstajajo, vendar ne v smislu, da ima lahko učitelj za osnovnošolsko poučevanje angleščine 
slabše jezikovno znanje. Izpostavljajo, da je za otroke, ki se pričnejo učiti tuji jezik, 
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pomembnejša učiteljeva brezhibna izgovarjava, manj pa besedišče, ki pride bolj v poštev 
kasneje.   

T. Mikolič Južnič, T. Žigon in M. Zlatnar Moe (2014) so raziskovale, kako in koliko se 
razlikujejo prevajalske kompetence študentov Filozofske fakultete v Ljubljani 
medjezikovnega posredovanja in študentov treh izbranih jezikov (angleščina, nemščina in 
italijanščina) zlasti z vidika ciljnega jezika – slovenščine. Rezultati raziskave so potrdili 
zastavljeno hipotezo, da je za prevajanje in večjezično komuniciranje potrebno več kot le 
znanje tujega jezika. Dokazale so, da visoke jezikovne kompetence v tujem jeziku same po 
sebi niso dovolj za uspešno večjezično komuniciranje, saj nezadostna jezikovna kompetenca v 
slovenščini lahko povzroča pravopisne, slovnične in stilistične napake v tujem jeziku. 
Raziskavo so zaključile s sklepom, da študenti ne morejo doseči kakovostnih kompetenc v 
tujem jeziku, če raven znanja v maternem jeziku ni dovolj visoka.  

V okviru konference o zgodnjem učenju in poučevanju tujih jezikov v osnovnih šolah, ki jo je 
vodila L. Rakovec (2017), je bila izvedena raziskava, katere glavni cilj je bil preveriti, kakšni 
so rezultati uvajanja in spremljanja tujega jezika v prvo vzgojno izobraževalno obdobje. V 
raziskavi je sodelovalo 297 osnovnih šol, v katerih so raziskovalci izvajali anketne 
vprašalnike z ravnatelji, učitelji in starši, prav tako pa so izvedli opazovanje pouka v 1. 
razredu (55 ur v 50-ih šolah) in v 2. razredu (50 ur v 48-ih šolah). Opazovanje pouka je 
potekalo v šolskih letih  2014/15 in 2015/16, potem pa so raziskovalci primerjali rezultate 
opazovanja. Eden od opazovanih elementov je bila interakcija, na podlagi katere so 
raziskovalci ugotovili, da ni bila vedno v skladu s smernicami pouka zgodnjega poučevanja 
tujega jezika. Učitelji so prepogosto govorili v maternem jeziku in prevajali navodila iz tujega 
jezika v slovenščino. Tudi sami učenci so najpogosteje govorili v maternem jeziku, razen pri 
dejavnostih, ki so se navezovale na ponavljanje besed, fraz in pesmi. Pri pouku je bilo zaznati 
veliko jezikovnega odzivanja učencev v zboru (metoda odmeva), torej je manjkalo urjenje 
pravilne fonološke podobe tujega jezika, saj učitelji niso mogli zaznati jezikovnih napak 
učencev. Kot pozitivni izsledek raziskave, ki se ja nanašal na jezikovno kompetenco učiteljev, 
pa L. Rakovec (prav tam) izpostavlja strokovno korektnost učiteljev pri uporabi tujega jezika.  

5. MEDKULTURNA KOMPETENCA 

Medkulturna kompetenca je kombinacija stališč, znanja, razumevanja in spretnosti, ki so 
usmerjene v samo dejanje posameznika ali skupine, ki razumejo in spoštujejo posameznike z 
drugačnim kulturnim ozadjem in se na njih primerno odzovejo. Pri tem je pomembno, da je v 
takšni interakciji vzpostavljen pozitiven in konstruktiven odnos in razumevanje kulturnih 
razlik (Barett idr., 2014). Huber (2012 v Vižintin, 2017) označi medkulturno zmožnost oz. 
kompetenco kot »ključno sestavino izobraževanja«, predvsem vsakdanje prakse, znotraj 
katere se razvijajo potrebno vedenje, veščine in znanje, ki jih potrebujemo za medsebojno 
razumevanje. M. Grosman (2010) razume medkulturno kompetenco kot pripravljenost in 
sposobnost delovati za skupne cilje z ljudmi z različnimi jeziki, Bennett (2011 v Vižintin, 
2011) pa dodaja, da imajo razvito medkulturno kompetenco tisti učitelji, ki so zmožni 
sodelovati z učenci, družinami in ostalimi učitelji drugih kultur ali ras in z njimi razpravljati o 
različnosti med narodi, znotraj naroda in znotraj razreda. 

Ker je učenje tujega jezika hkrati tudi spoznavanje ene ali več drugih kultur, le-to omogoča 
dostop do navad drugih ljudi, drugačnih načinov razmišljanja in drugačnih vrednot. Učiti se 
tujega jezika pomeni učiti se spoštovati druge v njihovi različnosti, razviti strpnost in 
oblikovati vrednote, ki so danes zelo pomembne, saj šolska skupnost postaja vse bolj 
večkulturna (Byram, 2009). Učenje tujih jezikov zmanjšuje našo egocentričnost ter spodbuja 
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razumevanje in spoštovanje drugih kultur, seznanitev s različnimi kulturami dežel pa nam 
omogoča stvarnejšo presojo lastne kulture (Skela, 2011).  

O medkulturni kompetenci govori po mnenju N. Vrečer (2009) zelo veliko avtorjev, ki pa se 
ne strinjajo vedno glede vsebine medkulturne kompetence. Vsi pa so si enotni, da je usvajanje 
medkulturne kompetence proces vseživljenjskega učenja.  

Glavne značilnosti medkulturne kompetence so: 

- znanje,  
- tolerantnost do nepredvidljivih situacij, 
- fleksibilnost,  
- odprtost za nove izkušnje,  
- etično obnašanje, 
- potrpežljivost, 
- zavzetost, 
- interpersonalne veščine, 
- samoizražanje, 
- empatija, 
- občutek za humor (prav tam).  

 
M. A. Vižintin (2017) značilnosti medkulturne kompetence opredeli še natančneje:  

- spoštovanje mnenj drugih ljudi, 
- odprtost za nove izkušnje, nove kulturne realnosti in različne perspektive, 
- znanje o večkulturnem ozadju: tradicije, vrednote, šege in navade, 
- sposobnost prilagajanja vrednotam drugih, 
- zavedanje lastne kulturne identitete,  
- medosebne veščine. 

 
Pouk tujega jezika, ki vključuje medkulturno dimenzijo, prispeva k vzpostavljanju uspešne 
medkulturne komunikacije, ki temelji na pozitivnem odnosu do drugačnosti (Šečerov, 2010). 
Pedagoški delavci imajo bistveno vlogo pri razvijanju medkulturne zmožnosti pri svojih 
učencih, zato je zelo pomembno, da se ozaveščanje le-te prične v praksi od najzgodnejšega 
obdobja (Vižintin, 2017; Šečerov, 2010). V splošnih ciljih učnega načrta za tuji jezik v 1. 
razredu (Učni načrt, Tuji jezik v 1. razredu, Neobvezni izbirni predmet, 2013) je eden od treh 
splošnih ciljev učenja tujega jezika v prvem razredu ta, da učenci spoznavajo kulturne 
različnosti in stike med kulturami. Cilj se v učnem načrtu za tuji jezika v 2. in 3. razredu 
(Učni načrt, Tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013) nadgradi v oblikovanje posameznikove  
raznojezičnosti  in družbene  večjezičnosti ter dvig jezikovne zavesti v ožjem pomenu (npr. v 
družini, v razredu) in v širšem pomenu (npr. dvojezično področje). Učitelj učence pri pouku 
torej opozarja na druge kulture, različna mišljenja in učencem odpirati vrata v tuji svet, da se 
naučijo sprejemati različnost, s katero se bodo srečevali na vsakem koraku (Cajhen, 2010).  

Novejše študije medkulturne ozaveščenosti in zmožnosti poudarjajo zlasti potrebo po 
jezikovnem razumevanju medkulturnega sporazumevanja, in sicer kako se jezik in kultura 
povezujeta pri tvorjenju in izmenjavi pomenov. Razvita medkulturna ozaveščenost je edina 
možna osnova za usvajanje medkulturne zmožnosti kot sposobnosti učinkovitega 
sporazumevanja s pripadniki drugih kultur in jezikov (Grosman, 2010). M. A. Vižintin (2017) 
dodaja, da medkulturne zmožnosti ne moremo pridobiti samodejno, saj jo je potrebno razvijati 
celo življenje, tako kot tudi druge zmožnosti oz. kompetence. 
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5. 1 RAZVOJ MEDKULTURNE KOMPETENCE 

M. A. Vižintin (2017) poudarja, da je razvoj medkulturne kompetence vseživljenjski proces in 
da so za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja na posamezni šoli ključnega pomena 
učitelji, ki tudi sami razvijajo medkulturno kompetenco. Le na tak način lahko spodbujajo 
razvoj medkulturne kompetence tudi pri svojih učencih. N. Šečerov (2008) dodaja, da potreba 
po razvijanju medkulturne kompetence pri pouku tujih jezikov izhaja iz neločljive 
povezanosti jezika in kulture in da le tisti posameznik, ki je poleg jezikovnih zmožnosti razvil 
tudi medkulturne zmožnosti, lahko ustvari trdne vezi uspešnega sodelovanja v večkulturni 
stvarnosti.  

K. Pevec Semec (2015) izpostavlja, da lahko za razvoj medkulturne kompetence naredi 
največ posameznik sam, z razvijanjem sodelovalnih in komunikacijskih veščin. Veliko 
prispeva tudi okolje, ki mora biti prijazno do učenja tujih jezikov, življenjsko in delovno. 

Za učitelje z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo so značilni: 

- stalno usposabljanje, 
- zavedanje o vplivu stališč in pričakovanj, 
- sprejemanje soodgovornosti za uspešno vključevanje, 
- zavedanje, da je vključevanje v novo okolje večleten proces, 
- sodelovanje pri mednarodnih projektih in izmenjavi dobrih praks, 
- spodbujanje razvoja medkulturne vzgoje in izobraževanja s svojim znanjem in 

dejavnostmi, 
- stalno razvijanje svoje medkulturne zmožnosti in zmožnosti učencev (Vižintin, 2017). 

 
N. Šečerov (2010) dodaja 3 glavne cilje za razvijanje medkulturne zmožnosti: 

- spoznavanje in ozaveščanje kulturnih razlik (običaji, navade, življenjski slog in 
vrednote), 

- preseganje stereotipov kulturnih raznolikosti, 
- poudarjanje stičnih točk med različnimi kulturami ter kulturnimi vrednotami.  

 
Medkulturna kompetenca je v primerjavi z ostalimi kompetencami, ki jih opredeljuje 
Evropski referenčni okvir, težje usvojljiva in tudi težje merljiva. Ne glede na to pa obstaja 
širok spekter dejavnikov, ki vplivajo na razvoj medkulturne kompetence. Medkulturne 
kompetence se ne pridobi le s poučevanjem v razredu, temveč se ta razvija tudi v drugih 
kontekstih, kot sta šola in lokalna skupnost z vključenostjo širokega kroga akterjev (učenci, 
učitelji, straši, vodstvo šole, civilna družba) (Klemenčič in Štremfel, 2011).  

Na razvoj medkulturne kompetence vpliva pristop integriranega učenja vsebine in jezika 
CLIL, ki povezuje tuje jezike z nejezikovnimi predmeti (Coyle idr., 2010). Ta pristop močno 
krepi jezikovno kompetenco in hkrati tudi medkulturno kompetenco, če je izveden korektno. 
Pri poučevanju npr. geografije tako ne smemo le nadomestiti učnega jezika s tujim jezikom, 
vsebino pa pustiti nespremenjeno, saj se tako obdrži nacionalni pogled v tujem jeziku. Samo 
CLIL tako ne more izpolniti zahteve po izboljšanju medkulturne zmožnosti, če ni prepleten z 
razvijanjem medkulturnosti (Byram, 2009).  

5. 2 VEČJEZIČNOST IN RAZNOJEZIČNOST 

Ena pomembnejših inovacij SEJO (2011) je razlikovanje med večjezičnostjo (angl. 
multilingualism) in raznojezičnostjo (angl. plurilingualism). Na podlagi ločevanja 
večjezičnosti in raznojezičnosti se bistveno spremeni cilj jezikovnega izobraževanja, saj ga ne 
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razumemo več kot preprosto doseganje ločenega obvladanja enega, dveh ali več jezikov. 
Glavni cilj postane razviti jezikovni repertoar, v katerem imajo svoj prostor vse jezikovne 
sposobnosti (Grosman, 2010).  

5. 2. 1 VEČJEZIČNOST 

Večjezičnost je človekova sposobnost, da se nauči več jezikov in si privzgoji vrednote 
jezikovne in hkrati medkulturne tolerance (Holc, 2010). Gre tudi za soobstoj različnih jezikov 
v neki družbi. Večjezičnost lahko dosežemo tako, da povečamo število jezikov, ki so na voljo 
v določenem izobraževalnem sistemu, ali tako, da se učeče spodbuja k učenju več kot enega 
jezika (Skela, 2011). N. Holc (2010) izpostavlja, da je večjezičnost še posebej navzoča pri 
pouku tujega jezika, oz. v razredu, ki je ves čas medkulturen. S. Cajhen (2010) dodaja, da 
vključevanje medkulturne zmožnosti in poudarjanje večjezičnosti pri pouku tujega jezika 
preseže sam jezikovni vidik poučevanja tujih jezikov.  

Jezik in kultura sta neločljivo povezana, saj jezik predstavlja na nek način utelešenje kulture, 
stik jezikov pa hkrati medkulturni dialog. V šoli ne vzgajajo le večjezičnega, temveč tudi 
večkulturnega govorca. Medkulturno ozaveščanje in učenje tujih jezikov pripomore, da 
postanemo bolj odprti in pripravljeni sprejeti druge kulture, ki se v marsičem razlikujejo od 
naših lastnih (Holc, 2010). 

Večjezična vzgoja zahteva: 

- zavest o kompetenci transferja in sposobnosti, da jo pri jezikovnem učenju 
uporabljamo, 

- spoštovanje večjezičnosti drugih in vrednost jezikov ne glede na to, kakšen status 
imajo v družbi, 

- spoštovanje kultur, ki jih jeziki predstavljajo in kulturne identitete drugih, 
- sposobnost spoznati povezave med jeziki in kulturo, ter celostni pristop k jezikovnemu 

izobraževanju (prav tam).  
 

SEJO (2011) izpostavlja večjezičnost in medkulturni dialog kot pomembna koncepta, ki ju v 
veliki meri vključujejo pri posodabljanju učnih načrtov. Sporazumevanje v prvem jeziku in v 
tujih jezikih sta uvrščena med osem ključnih kompetenc današnjega izobraževanja 
(Priporočilo evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, 
2006). N. Holc (2010) dodaja, da institucije Sveta Evrope pri načrtovanju sodobne jezikovne 
politike pozivajo države k izdelavi koncepta večjezičnosti, s katerim bi spodbujale številčno 
močne sosedske jezike. Avtorica opozori, da je stik s tujim jezikom za nekatere učence lahko 
»kulturni šok«, ki lahko povzroči negotovost, strah in izgubo samozavesti pri učencih. Ravno 
zato je vloga učitelja pri tej problematiki izredno pomembna, saj mora biti potrpežljiv, 
razumevajoč in sposoben empatije (prav tam).   

5. 2. 2 RAZNOJEZIČNOST 

SEJO (2011) raznojezičnost definira kot »znanje več jezikov ali soobstoj različnih jezikov v 
neki družbi. Namesto ločevanja med jeziki različnih kultur se gradi sporazumevalna 
zmožnost, v kateri se vsi jeziki povezujejo in medsebojno dopolnjujejo. M. Grosman (2010) 
dodaja, da lahko v različnih okoliščinah za doseganje učinkovitega sporazumevanja z 
določenim sogovorcem človek gibljivo uporabi različne dele te zmožnosti.  

Raznojezična in raznokulturna zmožnost je po navadi neenakomerna na več načinov: 

- Učenci po navadi usvojijo več znanja v enem jeziku kot v ostalih. 
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- Profil zmožnosti v enem jeziku se razlikuje od profila zmožnosti v ostalih jezikih (npr. 
dobra govorna zmožnost v dveh jezikih, toda dobre zmožnosti pisanja zgolj v enem).  

- Raznokulturni profil se razlikuje od raznojezičnega profila (npr. dobro poznavanje 
neke kulture, toda slabo znanje njenega jezika) (SEJO, 2011). 

5. 3 DRUGI TUJI JEZIK 

Učenje drugega tujega jezika se po mnenju N. Holc (2010) tako kvalitativno kot kvantitativno 
razlikuje od učenja prvega tujega jezika. Ravno zato je neposreden prenos didaktičnih 
modelov, ki se uporabljajo pri poučevanju prvega tujega jezika, na drugi tuji jezik neustrezen. 
Spet drugi avtorji (Skela in Dagarin Fojkar, 2009) navajajo, da na to vprašanje ni enostavno 
odgovoriti, saj gre pri usvajanju prvega in drugega tujega jezika za zapleten proces, ki je 
odvisen od mnogih dejavnikov. Behavioristično stališče je, da sta si oba procesa podobna, saj 
sta vadba in posnemanje skupna obema. Nativisti menijo, da sta tako učenje prvega kot 
drugega jezika dejavnosti, ki od otroka zahtevata, da uporabi pretekle izkušnje za 
pridobivanje novih. Socialni interakcionisti pa zagovarjajo stališče, da je družbeni kontekst za 
vsakogar različen v količini vnosa, iznosa ter razlogov za rabo jezika (prav tam).  

Na podlagi učnega načrta za drugi tuji jezik lahko cilje pouka drugega tujega jezika strnemo v 
tri sklope: 

- razvoj pragmatičnosporazumevalne zmožnosti, 
- razvoj medkulturne zmožnosti in 
- nadaljnji razvoj učnih zmožnosti (Holc, 2010). 

 
N. Holc (2010) izpostavlja, da načrtovanje pouka ne obsega le ciljev in vsebin, temveč tudi 
načine, kako lahko učenec  te cilje doseže. Učitelj spodbuja učence k dejavnostim, s katerimi 
bodo tematizirali svojo večjezičnost. Priporočljivo je, da so v središču pouka dejavnosti za 
primerjavo med jeziki in dejavnosti, ki povezujejo materinščino s prvim in drugim tujim 
jezikom. S. Cajhen (2010) dodaja, da je pogoj za ustrezno učenje drugega tujega jezika 
sproščeno in motivacijsko vzdušje, ki ga učitelj tujega jezika lahko ustvari z vpeljevanjem 
raznih vrst iger, simulacij, iger vlog, z uporabo sodobnih medijev in sodobnih oblik dela. Vsi 
ti pristopi vplivajo na usvajanje jezika in dajejo učencem občutek ugodja, sproščenosti in 
zadovoljstva.   

5. 4 IZSLEDKI RAZISKAV NA PODROČJU MEDKULTURNE KOMPETENCE 

Do pozitivnih izsledkov prihajajo v raziskavi (Fidler, 2008), ki je bila izvedena kot odgovor 
na potrebe evropskih državljanov po poznavanju več jezikov in spoštovanje vseh kultur – 
evropski projekt Ja-Ling (Comenius 2001‒2004). V projektu je poleg petnajstih evropskih 
držav sodelovala tudi Slovenija. V okviru projekta se je poudarjalo vključevanje učencev, ki 
govorijo ali poznajo še kateri jezik in lahko prispevajo k boljši jezikovni uzaveščenosti vseh v 
razredu. Nas je najbolj zanimal odziv učiteljev po približno treh mesecih intenzivnega dela in 
odziv učiteljev po enem letu manj intenzivnega dela večjezičnega poučevanja. Učitelji so 
zabeležili stopnjo strinjanja v Likertovi lestvici s trditvami, ki so se navezovale na uporabo 
večjezičnega pristopa. Večinoma so slovenski učitelji izrazili zelo pozitivna stališča do 
večjezičnega poučevanja, še posebej v primerjavi z odgovori vseh učiteljev v vzorcu. 
Največje strinjanje so izrazili s tem, da dejavnosti jezikovnega uzaveščanja lahko pozitivno 
pripomorejo k spreminjanju učenčevega odnosa do drugih skupnosti in kultur. 

Oddelek za večjezičnost Evropske komisije je leta 2008 izvedel projekt LACE (angl. 
Languages and Cultures in Europe), ki je bil osnovan na podlagi teorij medkulturne 
kompetence in poučevanja tujega jezika. V projektu so sodelovale naslednje države: Belgija, 
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Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Poljska, Anglija, Norveška in 
Slovenija. Raziskovalci so pregledali vrsto dokumentacije, učnih načrtov in didaktične in 
metodološke pristope v povezavi z modelom medkulturne kompetence. V raziskavi so 
sodelovali tudi osnovnošolski in srednješolski učitelji. Za potrebe kvantitativne raziskave so 
učitelji preko spleta izpolnjevali vprašalnike, določene učitelje pa so še dodatno intervjuvali. 
Med državami je na podlagi izsledkov precej veliko razlik, tako pri načrtovanju poučevanja 
tujega jezika kot pri vključevanju medkulturne dimenzije v pouk tujega jezika. V splošnem 
raziskava izpostavlja pomanjkanje dokazov, da se institucije in učitelji zavzemajo za razvoj 
medkulturne kompetence. Učitelji so izpostavili, da tekom izobraževanja niso pridobili dovolj 
znanja, kaj medkulturna kompetenca je in kako jo lahko razvijajo. Slovenijo so izpostavili kot 
enega kritičnejših primerov, saj raziskovalci v učnem načrtu niso zasledili pojma medkulturna 
kompetenca, poudarek na obravnavi kulturnih vsebin pri pouku pa je bil majhen (Štrajn, 
2016).  

Eden od izzivov projekta Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za 
izobraževanja za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo (Vižintin, 2011) je bil 
predstaviti teoretične koncepte za medkulturno kompetenco in predlagati način oblikovanja in 
izvajanja učnih načrtov ter izobraževalnih programov za učence priseljence na vse stopnje 
izobraževanja v Sloveniji. Projekt, ki ga je izvajal Inštitut za slovenski izseljenstvo in 
migracije Znanstvenoraziskovalnega središča Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
(ISIM ZRC SAZU) v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom, je potekal od januarja 2010 do 
avgusta 2011. Udeleženci so na posvetih v okviru projekta predstavili dobre prakse, prav tako 
pa so izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delovanju. Z udeleženci so bili 
izvedeni tudi intervjuji, za kvantitativni del raziskave pa je bila izvedena empirična študija v 
osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji.  Raziskava je pokazala, da imajo nekateri pedagoški 
delavci že razvito medkulturno kompetenco, saj otrokom priseljencem nudijo raznovrstno 
podporo, staršem svetujejo redne stike s šolo in spodbujajo vključevanje otrok v interesne 
dejavnosti, kjer lažje navezujejo stike drug z drugim. Pogosto pa se na podlagi izsledkov 
raziskave pedagoški delavci soočajo s tem, da nimajo dovolj podpore iz okolja. Vižintin 
(2011) poudarja, da bo prišlo do sprememb takrat, ko bo razvoj medkulturne kompetence 
postal smernica za pedagoške delavce in ostale prebivalce, ki potrebujejo podporo na lokalni 
in državni ravni. Le na tak način bodo težnje po razviti medkulturni kompetenci 
sprejemljivejše, vidnejše in učinkovitejše na vseh ravneh življenja.   

Velik poudarek raziskovanju medkulturnosti pri pouku tujega jezika  je zaslediti tudi v 
raziskavi L. Rakovec (2017), v kateri je avtorica izpostavila, da je medkulturnost zelo redko 
zastopan element pri pouku tujega jezika v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Pri 
opazovanih urah je bilo le redko zaslediti spodbujanje učencev k spoštovanju kulturnih 
različnosti in spoznavanju drugih kultur v splošnem. Avtorica je poudarila, da medkulturnosti 
ne smemo razumeti zgolj kot priložnost informiranja o praznikih v deželah ciljnega jezika, 
temveč je potrebno izkoristiti drobne priložnosti in vpletati elemente medkulturnosti tudi v 
krajše dejavnosti.   

Medkulturnost v slovenskem prostoru je raziskovala tudi A. Ilić (2017), katero so zanimala 
stališča in izkušnje učiteljev o razvijanju medkulturne zavesti v učbenikih pri pouku 
angleščine v drugem triletju osnovnih šol. V svoji raziskavi je prišla do ugotovitve, da se 
učitelji zavedajo, kako pomembno je vključevanje kulture pri pouku tujega jezika in da to tudi 
sami izvajajo preko različnih kulturnih tehnik. Ob tem se soočajo z določenimi težavami, saj 
opozarjajo na slabo zasnovane medkulturne teme v učbenikih angleščine, ki učencem ne 
omogočajo, da bi razvijali lastno medkulturno zavest. Rezultati so pokazali tudi to, da večina 
učiteljev angleščine kulturne vsebine še ne vključuje v nižjih razredih, temveč da na začetku 
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samo navajajo učence na primerjanje lastne in tuje kulture. Sodelujoči učitelji v raziskavi so 
ocenili svoje znanje in usposobljenost za vključevanje kulturnih vsebin in razvijanje lastne 
medkulturne zavesti kot srednje dobro, prav tako pa so izpostavili, da si na tem področju 
želijo več dodatnih izobraževanj.  

6. SPECIALNO-DIDAKTIČNA KOMPETENCA 

Pristop k poučevanju in učenju tujega jezika mora biti celosten, prav tako pa mora spodbujati 
učenčev kognitivni, afektivno-socialni in psihomotorični razvoj. Pri tem ima učitelj tujega 
jezika bistveno vlogo, saj mora upoštevati učenčevo predznanje, odkrivati njegova močna 
področja in prispevati k uspešnemu reševanju problemov (Cajhen, 2010). Avtorica (prav tam) 
dodaja, da je pri vključevanju motivacijskih dejavnosti pri pouku nujno potrebno upoštevati 
učenčevo starost in stopnjo razvoja. Poleg poznavanja razvojnih značilnostih učencev in 
znanja tujega jezika morajo učitelji tujega jezika dobro poznati didaktiko zgodnjega 
poučevanja tujega jezika (Pevec Semec, 2015), kar pomeni, da imajo razvito specialno-
didaktično kompetenco.  

Skela (2011) opozarja, da sama pot, kako priti do osnovnega cilja sodobnega poučevanja tujih 
jezikov – razvijanje sporazumevalne zmožnosti, ni povsem jasna. Vprašanje vsebine (kaj in 
koliko časa) in metodike (kako poučevati) ostaja pogosto odprto. J. Brewster (Brewster idr., 
2010) dodaja, da je napočil čas, da se ne osredotočamo več samo na teorije usvajanja tujega 
jezika, temveč da se ustvari izobraževalno teorijo, ki izhaja iz dobre prakse.  

Na pouk tujih jezikov so močno vplivale splošnoizobraževalne, konceptualne in filozofske 
spremembe v izobraževanju, ki so: 

- avtonomija učiteljev, 
- na otroka osredinjen učni načrt in poučevanje, 
- individualizirano učenje, 
- na temah prevladujoč pristop in 
- način poučevanja, ki temelji na dejavnostih oz. učenje ob početju (Skela in Dagarin 

Fojkar, 2009). 
 

Na spremembe v izobraževanju opozarja tudi N. Šečerov (2010), ki izpostavlja, da se družba 
v zelo kratkem času hitro spreminja in posledično se posamezniku in družbeni skupnosti 
ponuja vse več priložnosti in hkrati veliko tveganj. Tem spremembam sledi tudi izobraževalni 
šolski sistem, zato se teoretična izhodišča didaktike spreminjajo in nenehno prilagajajo 
razmeram v družbi (posodabljanje učnih načrtov, učenje dodatnih jezikov, medpredmetno 
povezovanje itn.) Avtorica (prav tam) izpostavlja, da ima učitelj pri prenašanju teh novosti v 
učni proces osrednjo vlogo in pri vpeljevanju sprememb je uspešen le, če lastne izkušnje 
povezuje s sodobnimi teoretičnimi dognanji in se poglablja v didaktiko učenja in poučevanja. 

Ključne značilnosti pedagoške prakse, ki jih naj bi učitelji tujega jezika na zgodnji stopnji 
upoštevali, definira Borg (2009) kot: 

- široka uporaba tujega jezika, 
- dejavnostno naravnan pouk, 
- v središču pouka je dejaven učenec, 
- ciljno naravnano učenje, 
- temeljito načrtovanje, 
- raznovrstnost didaktičnih sredstev in pripomočkov,  
- razredna rutina, 
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- redno preverjena didaktična navodila, 
- usvajanje in utrjevanje slovnice na posreden način, v okviru konteksta, 
- refleksija, 
- čut za otroke. 

6. 1 NAČRTOVANJE POUKA 

Načrtovanje pouka je področje učiteljevega dela, pri katerem se najbolj odražajo sodobne 
teorije učenja in poučevanja. Učitelj pri načrtovanju veliko raziskuje, ter preučuje teoretična 
izhodišča in didaktiko poučevanja. Pri tem mu je osnova učni načrt, ki je osnovni dokument, 
po katerem izvaja pouk in vrednoti rezultate učencev (Šečerov, 2010; Pevec Semec, 2015).  

V didaktičnih priporočilih učnega načrta tujega jezika v prvem razredu (Učni načrt, Tuji jezik 
v 1. razredu, Neobvezni izbirni predmet, 2013) kot tudi tujega jezika v drugem  in tretjem 
razredu (Učni načrt, Tuji jezik v 2. in 3. razredu,  2013) je zapisano, da je učenje  tujega  
jezika  v  prvih treh razredih osnovne šole specifično,  zato  mora  poučevanje  potekati  po 
načelih,  ki  veljajo za zgodnje učenje in  poučevanje. Omenjena je posebna didaktika 
zgodnjega poučevanja tujega jezika,  ki izkazuje večdimenzionalnost, ki se nanaša na 
kognitivne, kulturne, jezikovne in vsebinske dimenzije učenja.  Te  ustvarjajo  okvir  za  
vključevanje  znanja,  spretnosti  in  razumevanje  vsebin, uporabo  jezika  in  razvijanje  
ustreznih  miselnih  procesov.   

N. Holc (2010) izpostavlja, da se učenec uči samo, če je sam aktiven in če eksperimentira z 
jezikom, ki ga uporablja. Hashemi in Azizinezhad (2011) dodajata, da se učenci pri 
monotonem pouku hitro začnejo dolgočasiti in v primerjavi z odraslimi veliko težje dolgo 
držijo koncentracijo. Bistvena naloga učitelja je torej ta, da zagotovi pogoje za učenčevo 
aktivno učenje, da ga vodi preko skrbno zbranih aktivnosti do cilja. Učitelji tujega jezika 
morajo načrtovati motivirajoč pouk, ki vsebuje elemente gibalnih aktivnosti, vizualne 
podpore, uporabo lutke, pesmi, iger in zgodb pri pouku tujega jezika (prav tam).  

S. Cajhen (2010) opozarja, da se v razredu lahko med izvajanjem dejavnosti pojavijo številne 
nepredvidljive situacije, ki popolnoma spremenijo potek dejavnosti in od učitelja zahtevajo, 
da spremeni potek dejavnosti. V tem primeru mora biti učitelj prilagodljiv in iznajdljiv, da 
predvidene cilje spremeni oziroma postavi nove.   

6. 2 PRISTOPI K POUČEVANJU TUJIH JEZIKOV NA NIŽJI STOPNJI 

Ne glede na to, da je dandanes veliko znanega o procesih poučevanja, je zelo težko definirati, 
kateri je najboljši pristop poučevanja jezikov na nižji stopnji. Učitelji sledijo različnim 
teorijam usvajanja tujega jezika, ki ponujajo zanesljive smernice za sam pouk tujega jezika, a 
hkrati v učiteljih vzbudijo določen dvom, zaradi nesoglasij med samimi strokovnjaki tega 
področja (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). S. Cajhen (2010) poudarja, da je eden izmed 
temeljnih ciljev sodobnih pristopov pri poučevanju tujih jezikov postopno usvajanje 
komunikacijskih veščin, katere učenci pridobivajo v situacijah, ki so čim bolj podobne 
realnim situacijam, torej avtentične.  

Poleg oblikovanja izčrpnega modela rabe jezika, SEJO (2011) velik pomen pripisuje tudi sami 
metodiki poučevanja tujega jezika. Temeljno metodično načelo Sveta Evrope je, naj se za 
učenje, poučevanje in raziskovanje jezika uporabljajo tiste metode, ki se pri doseganju ciljev 
izkažejo za najučinkovitejše. Učinkovitost pa je odvisna od motivacije in lastnosti učencev, pa 
tudi od narave človeških in materialnih virov, ki so učiteljem na voljo. Rezultat upoštevanja 
tega temeljnega načela je zelo velika raznolikost ciljev in še večja raznolikost metod in gradiv 
(prav tam).  
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J. Brewster (2002 v Skela in Dagarin Fojkar, 2009) navaja 6 pristopov poučevanja tujih 
jezikov, ki pridejo v poštev zlasti v prvem triletju osnove šole:  

- slušno-jezikovni pristop (angl. Audio-Lingual Approach) 
- popolni telesni odziv (angl. Total Physical Response) 
- komunikacijski pristop (angl. The Communicative Approach) 
- na dejavnostih temelječ pristop (angl. Task-Based Approach) 
- na zgodbah temelječ pristop (angl. Story-Based Approach) 
- medpredmetni pristop (angl. Cross-Curricular Approach)  

 
Pri poučevanju tujega jezika pa se vse pogosteje omenja tudi metoda CLIL (angl. Content and 
Language Integrated Learning).  

6. 2. 1 SLUŠNO-JEZIKOVNI PRISTOP 

Gre za precej zastarel pristop poučevanja tujega jezika, ki temelji na ponavljanju besedišča v 
tujem jeziku, najpogosteje preko dialoga. Pouk najpogosteje poteka frontalno in je osredinjen 
na učitelja. Kritiki tega pristopa izpostavljajo prevelik poudarek dejavnostim, ki temeljijo na 
mehaničnem posnemanju. Učenci se pri urah, ki temeljijo na slušno jezikovnem pristopu, 
kmalu pričnejo dolgočasiti, saj niso ustrezno motivirani in dovolj aktivni. Premalo je tudi 
poudarka na miselni aktivnosti učencev in samostojnem raziskovanju tujega jezika (Brewster 
idr., 2010).  

Pristop je organizacijsko za učitelje precej preprost, saj se uporablja za poučevanje celotnega 
razreda hkrati.  Nekateri učitelji se še vedno zatekajo k temu pristopu, ker so bili najverjetneje 
tudi sami deležni takega načina poučevanja v otroštvu (Brewster idr., 2010). Učitelj je pri 
uporabi slušno jezikovnega pristopa ves čas aktiven, saj tvori jezik in pozorno posluša 
reprodukcijo učencev, da jih lahko usmerja in popravi. Paziti mora, da ustvari čim več 
priložnosti, da lahko učenci vadijo jezikovne vzorce in strukture (Richards in Rodgers, 1997).   

6. 2. 2 POPOLNI TELESNI ODZIV 

Pristop je zelo priljubljen in pogosto uporabljen pri zgodnjem poučevanju tujega jezika, saj 
razvija spretnosti poslušanja in predstavi nov jezik v vidnem kontekstu. Učenci so v proces 
aktivno vključeni preko dejavnosti, ki vključujejo element gibanja in igre, najpogosteje preko 
pesmi in zgodb. Učenci pri popolnem telesnem odzivu najprej opazujejo in poslušajo učitelja, 
potem pa ga začnejo posnemati. Pristop je še posebej primeren za zgodnje poučevanje tujega 
jezika, saj gre za posnemanje usvajanja jezika, kjer ima sprejemanje prednost pred tvorjenjem 
(Brewster idr., 2010). 

Z aktivnim pristopom poučevanja tujega jezika, ki vključuje gib, aktiviramo desno 
možgansko poloblo, kjer informacije ostanejo dlje časa, za razliko od leve možganske 
hemisfere, kjer so informacije pogosto hitro pozabljene in jih je vedno znova potrebno 
obnavljati, da ostanejo v dolgoročnem spominu (Hashemi in Azizinezhad, 2011). Z  uporabo 
tovrstnih aktivnosti ustvarimo za učence varno okolje, v katerem se počutijo prijetno in 
sproščeno. Ker niso obremenjeni s tvorjenjem tujega jezika in morebitnimi napakami, ki bi jih 
lahko pri tem naredili,  jezik shranjujejo dolgoročno, ne da bi se tega sploh zavedali (Brewster 
idr., 2010).  

6. 2. 3 KOMUNIKACIJSKI PRISTOP  

Sodoben pouk tujih jezikov pogosto temelji na načelih komunikacijskega pristopa, kjer je 
osredotočenost na učenca oz. na sam učni proces (Pevec Semec, 2015). Bistvo 
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komunikacijskega pristopa je, da mora učenje tujega jezika potekati podobno kot učenje 
maternega jezika. Usvajanje komunikacijske spretnosti pri tem pristopu poteka na naraven in 
spontan način, saj  poslušanje poteka pred govorjenjem (Stakanova in Tolstikhina, 2014). Pri 
komunikacijskem pristopu učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost z različnimi 
sporazumevalnimi dejavnostmi pri pouku.  

Brewster (Brewster idr., 2010) izpostavlja 3 najpogostejše tipe aktivnosti, ki so značilne za 
komunikacijski pristop: reševanje problemov, interaktivne dejavnosti in ustvarjalne 
dejavnosti. Učenci se učijo preko dejavnosti, ki vključujejo vse štiri sporazumevalne 
jezikovne spretnosti: poslušanje, branje, govorjenje in pisanje. Učitelj je pri tem pristopu 
mentor oz. usmerjevalec procesa pridobivanja znanja, učenec pa skladno z možnostmi 
dejavno in samostojno sodeluje v procesu (Učni načrt, Drugi tuji jezik v 4. do 9. razredu, 
2013).  

Pristop sledi tristopenjskemu modelu (PPP – angl. Presentation, Practice, Production). V 
uvodni fazi učitelj zagotovi potreben jezikovni vnos, v nadaljevanju učenci vadijo jezikovne 
elemente, v zaključni fazi pa učenci uporabljajo naučene jezikovne elemente (Kirsch, 2008). 
Kritiki tega koncepta izpostavljajo preveliko osredotočanje na razvoj komunikacijskih 
spretnosti in zanemarjanje slovnice (Brewster idr., 2010).    

6. 2. 4 NA DEJAVNOSTIH TEMELJEČ PRISTOP 

Gre za novejši razvoj komunikacijskega pristopa učenja in poučevanja jezikov, ki temelji na 
uporabi nalog kot enot za načrtovanje pouka in navodil za delo. Učenje in poučevanje sta 
usmerjena bolj na sam proces kot rezultat, pri katerem se učenci učijo jezika z reševanjem 
nalog in problemov. Ta pedagoški pristop vključuje elemente avtonomije, kreativnosti in 
raziskovalnega učenja (Pevec Semec, 2015). Pristop uri tudi jezikovne zmožnosti učencev, še 
posebej preko resničnih življenjskih situacij. Primeri takih aktivnosti so: igra vlog, diskusije, 
igre sporazumevanja itn. (Kirsch, 2008).  

Pristop je sestavljen iz treh faz: predpriprava na dejavnost (seznanitev učenec s temami in 
navodili ter koristnimi jezikovnimi strukturami), dejavnost (aktivna udeležba učencev v 
proces in učitelj v vlogi usmerjevalca) in zaključna faza (poudarjanje in raziskovanje 
jezikovnih funkcij jezika) (Brewster idr., 2010). 

6. 2. 5 NA ZGODBAH TEMELJEČA METODOLOGIJA 

Pri tem pristopu je poudarek na uporabi zgodbe pri pouku kot sproščujoče dejavnosti, katere 
cilj je motiviranje učencev za učenje jezika. Zgodbe igrajo izredno pomembno vlogo pri 
učenčevem jezikovnem, kognitivnem, emocionalnem in socialnem razvoju. Pouk, ki temelji 
na uporabi zgodb, pri učencih spodbuja tudi domišljijo in kreativnost, kar vodi k boljšemu 
uspehu in samozavesti učencev (Rokoszewska, 2011). Uporaba zgodbe pri pouku tujega 
jezika je odlična priložnost za seznanitev učencev s tujim jezikom še posebej na zgodnji 
stopnji, saj so učenci navajeni poslušati zgodbe v maternem jeziku že od samega otroštva in 
jim je ta kontekst dobro poznan (Brewster idr., 2010).  

Vloga učitelja kot pripovedovalca ali bralca zgodbe je izredno pomembna, saj mora ohranjati 
pozornost, zbranost in motivacijo učencev. Preko pripovedovanja zgodb se lahko zrcali 
učiteljeva osebnost, zato je uporaba različnih dramskih elementov (obrazna mimika, poudarki, 
premori, spreminjanje glasnosti in hitrosti branja…) ob branju ali pripovedovanju zgodbe zelo 
priporočljiva (Rokoszewska, 2011).  
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6. 2. 6 MEDPREDMETNI PRISTOP  

Pristop se tesno povezuje s pristopom, ki temelji na dejavnostih, le da je v tem primeru učenje 
tujega jezika povezano tudi z drugimi predmeti kurikula, kot so: matematika, likovna 
umetnost, šport, spoznavanje okolja itn. Z uporabo medpredmetnega povezovanja učitelji v 
razredu ustvarijo učno okolje, v katerem so zadovoljene širše potrebe učencev tako na 
intelektualni ravni kot tudi na osebnem nivoju (Brewster idr., 2010).  

Učitelji imajo pri uporabi medpredmetnega pristopa v razredu zelo pomembno in odgovorno 
nalogo, saj morajo imeti dobro razvito jezikovno kompetenco in specialno-didaktično znanje, 
da se lahko odločijo, katere dejavnosti so primerne za uporabo tega pristopa (prav tam). 

6. 2. 7 CLIL 

Gre za pristop, ki se poučuje integrirano in za razliko od komunikacijskega pristopa daje enak 
poudarek tako jeziku kot vsebini (Coyle idr., 2010). Gre za sodoben didaktični pristop učenja 
in poučevanja tujih jezikov, ki kaže na večdimenzionalnost, ki se nanaša na kulturne, 
jezikovne, vsebinske in kognitivne dimenzije učenja. Te ustvarjajo okvir za vključevanje 
znanja, spretnosti in razumevanja vsebin, uporabo jezika in razvijanje ustreznih miselnih 
procesov. Pristop učenca nagovarja celostno, saj mu omogoča samouresničevanje, usvajanje 
novih nejezikovnih vsebin in nadgradnjo obstoječih tujejezikovnih znanj (Pevec Semec, 
2015).  

D. Coyle (Coyle idr. 2010) pri načrtovanju CLIL-a omenja metodološki okvir »Okvir štirih 
C«, ki je sestavljen iz štirih elementov: vsebina (angl. content), kognicija (angl. cognition), 
komunikacija (angl. communication) in kultura (angl. culture). Pri vsebini gre za samo 
tematiko, ki izhaja iz obstoječih učnih predmetov, pri komunikaciji se odraža napredek pri 
učenju in uporabi jezika, pri kogniciji gre za reševanje problemov in miselne procese na višji 
ravni, kultura pa odraža kulturno zavest in razvoj raznojezičnosti. Povezovanje vseh štirih 
elementov pri pouku omogoči integrativni pristop pri pouku kot celoto, zato je pomembno, da 
jih ne razumemo kot samostojne elemente CLIL-a. 

K. Pevec Semec (2015) izpostavlja, da morajo učitelji CLIL razumeti kot izziv 
profesionalnega razvoja, ki spodbuja večdimenzionalnost tako pri njih samih kot pri njihovih 
učencih.  

6. 3 IZSLEDKI RAZISKAV IN RAZVOJ SPECIALNO-DIDAKTIČNE KOMPETENCE 

Na razvoj specialno-didaktične kompetence močno vpliva tudi učiteljeva spoznavnost, torej 
učiteljevo mišljenje in prepričanje. V Španiji (Borg, 2009) je bila izvedena raziskava, v kateri 
je avtor preučeval učiteljico angleščine, ki je imela za seboj že 20 let pedagoške prakse v 
osnovni šoli. Avtor je analiziral učne ure angleščine, ki jih je opazoval in v svojo raziskavo 
vključil tudi pogovore z učiteljico. Poleg ugotovitve, da učiteljeva spoznavnost močno vpliva 
na pedagoško prakso, so bile še posebej pomembne ugotovitve na področju poučevanja otrok: 

- učenci se pozitivno odzivajo na zabaven pouk z veliko dejavnostmi, 
- dobro pripravljene učne ure so osnova za učiteljevo samozavest pri pouku, 
- učne priprave naj bi bilo možno prilagajati glede na odzive učencev, 
- kakovost učenja temelji na sodelovanju učencev, 
- pomembno je, da vsi učenci dobijo občutek uspešnosti (prav tam).   

 
Na začetku izvajanja projekta Uvajanje tujega jezika (UTJ) in jezikovnega/medkulturnega 
uzaveščanja (JIMU) v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole (2008‒2010), je bila 
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izvedena raziskava, katere izsledke predstavita S. Jazbec in M. Dagarin Fojkar (2010) kot 
analizo podatkov, ki so bili pridobljeni pri opazovanju učnih ur zgodnjega učenja, ter analizo 
portfolijev učiteljev, ki so bili vključeni v projekt. Pridobljeni podatki kažejo, da so bili 
modeli izvajanja tujega pouka raznoliki in prilagojeni aktualnim okoliščinam (čas izvajanja, 
število učencev, učitelji in njihova kompetentnost …). Določeni načini dela (pristopi in 
metode) za zgodnje poučevanja tujega jezika so se izkazali pri posameznih učiteljih zanimivi 
in posnemanja vredni, spet drugi pa kot neuspešni. Avtorici zaznavata veliko neizkoriščenih 
potencialov učiteljev, zlasti na didaktično-metodičnem področju. V največ opazovanih urah je 
prevladoval tradicionalni didaktični pristop poučevanja, pri katerem so bili učenci pogosto 
zdolgočaseni in disciplinsko problematični. Pri nekaj opazovanih urah je prevladovalo 
frontalno delo, pogosto tudi reševanje učnih listov, kar pa ni v skladu s smernicami 
poučevanja tujega jezika na nižji stopnji. Avtorici izpostavljata pomembnost didaktične 
pestrosti (igre, pesmi, glasbila, lutke …) in raznovrstnih pristopov poučevanja, še posebej 
uporabo  CLIL-a, ki se je izkazal v opazovanih urah kot odličen pristop, kako učence dobro 
motivirati.  

Rezultati uvajanja in spremljanja tujega jezika v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju, ki smo 
jih omenili že pri izsledku raziskav jezikovne in medkulturne kompetence (Rakovec, 2017), 
so še posebej velik poudarek namenili ravno specialni-didaktiki, ciljem, poteku pouka, 
uporabi didaktičnih gradiv in pripomočkov in metodam ter oblikam dela. Avtorica izpostavlja 
naslednje izsledke raziskave:  

- skladnost ciljev pouka ni bila vedno v skladu z učnim načrtom, 
- skladnost vsebin in ciljev se pogosto ni skladala s kognitivnim razvojem učencev, 
- individualizacija in diferenciacija sta bili precej nizki glede na učenčeve zmožnosti, 

interese in predznanje,  
- pogosto so bile prezrte priložnosti vključevanja otrok, ki znajo več,  
- pri urah je prevladoval frontalni pouk, 
- pri urah so prevladovale predolge dejavnosti in monotono ponavljanje, 
- pouk je pogosto temeljil le na reprodukciji in ni vseboval višjih miselnih procesov,  
- pri urah angleščine ni bilo zaslediti pravega medpredmetnega povezovanja z ostalimi 

predmeti, 
- premalo je bilo uporabe vizualne podpore/konkretnih predmetov iz življenja, 
- pri urah so učitelji večinoma uporabljali slikovne kartice iz učbeniških kompletov, 
- pri urah so bile uporabljene tekmovalne dejavnosti, ki so bile odvisne od sreče in ne 

od znanja učencev, 
- učitelji so pri urah pogosto uporabljali nekvalitetne zvočne posnetke, s prehitro ali 

slabo izgovarjavo.  
 

Ne glede na kar nekaj pomanjkljivosti poučevanja tujega jezika v 1. vzgojno-izobraževalnem 
obdobju pa L. Rakovec (prav tam) prihaja do ugotovitve, da je pri urah tujega jezika 
motivacija zelo dobro zastopan element, še posebej na začetku ur. Pri urah tudi ni bilo 
zaslediti uporabe učbenikov in delovnih zvezkov, saj to ne bi bilo v skladu z učnim načrtom. 
Pouk tujega jezika je vseboval tudi različne pestre in raznolike dejavnosti, še posebej  
didaktične igre, ki so bile med urami pogosto zastopan element.  

7. PROFESIONALNI RAZVOJ 

Sodobni didaktični koncepti so povezani z razvojem profesionalnosti pri učiteljih in le-ta je 
povezana z najzahtevnejšo in najodgovornejšo vrsto poklicev, kamor spada tudi učiteljski 
poklic. Učiteljevo profesionalnost razumemo kot dinamičen in večplasten pojav, katerega 
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ključni vidiki so samostojnost, odgovornost ter moralnost do sebe in svojega delovanja (Pevec 
Semec, 2015). Različni avtorji izpostavljajo različne modele profesionalnega razvoja, skupna 
pa jim je prepletenost osebnega in profesionalnega vidika.  

S. Jazbec (2009) poudarja, da je profesionalni razvoj učiteljev vseživljenjski proces. Le 
učitelji, ki se stalno izobražujejo, se lahko seznanijo z najnovejšimi teoretičnimi in 
praktičnimi izkušnjami. Zaradi sprememb družbe in znanosti lahko ozavestijo določene 
pomanjkljivosti izobraževalnega sistema znotraj katerega so se izobraževali. M. A. Vižintin 
(2017) pravi, da se učitelji, ki se vseživljenjsko izobražujejo, izognejo intelektualnemu 
razvrednotenju učiteljskega dela ter ne postajajo vse bolj odvisni od strokovnjakov. 

M. A. Vižintin (prav tam) opozarja, da pedagoški delavci potrebujejo dodatna usposabljanja 
po končanem do- in podiplomskem izobraževanju in imajo več možnosti: 

- Učitelji se lahko sami dodatno izobražujejo  s strokovno literaturo. 
- Učitelji se lahko povežejo z učitelji drugih šol, ki se spoprijemajo s podobnimi izzivi 

na delovnem področju. 
- Lahko se udeležijo projektnih usposabljanj MIZŠ in Zavoda RS za šolstvo. 

 
V slovenskem prostoru se v okviru profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v 
izobraževanju izvaja projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja 
inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 (IJZ) in omogoča 
usposabljanje s ciljem krepitve kompetenc, ki so se zaradi nenehnih sprememb narave 
vzgojno-izobraževalnega dela izkazale kot pomembne za kakovostno vzgojno-izobraževalno 
delo. Projekt izvajajo različni javni zavodi s področja izobraževanja in so brezplačni. V  
okviru usposabljanja se izvajajo različne teme: 

- podjetništvo in podjetnost, 
- vseživljenjsko učenje, 
- vseživljenjska karierna orientacija, 
- jezikovne kompetence, 
- mobilnosti, 
- učne težave in učenje učenja, 
- inovativni pristopi v poučevanju, 
- vodenje javnega zavoda z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, 
- kakovost z uporabo podatkov nacionalnega preverjanja znanja in mature kot podpore 

procesom samoevalvacije in izboljšanja učenja in poučevanja (Krepitev kompetenc 
strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda v obdobju od 2016 do 2018 (IJZ), b.d.). 
 

Korthagen in Vasalos (2009) izpostavljata problematiko na področju vpeljevanja novosti v 
izobraževanju, ki lahko učiteljem predstavljajo pritisk, če jih ne dojamejo kot možnost 
profesionalnega razvoja. V psihologiji je že dolgo znano, da so ljudje naravno nagnjeni k 
temu, da spremembe težko sprejemajo, saj ko posamezniki dosežejo uravnoteženost, si jo 
želijo tudi obdržati. Na zunanje pritiske se posamezniki spopadejo na tri temeljne  načine: 
spopad, umik in blokada (prav tam). Profesionalni razvoj učiteljev je uspešen le v primeru 
spopada z novostmi.  

J. Brewster (Brewster idr., 2010) izpostavlja, da se morajo učitelji tujega jezika ves čas 
spraševati, ali osebnostno in profesionalno rastejo v času svojega poklica. Osredotočijo se 
lahko na dve kategorije: jezikovni razvoj in razvoj strategij poučevanja. Samorefleksija je 
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torej začetna točka profesionalnega razvoja učiteljev. To potrjuje tudi K. Pevec Semec (2015), 
ki dodaja, da je samorefleksija učiteljem izziv, kako profesionalno rasti na svoji poklicni poti.  

8. SAMOREFLEKSIJA 

Če želijo učitelji svoje delo dobro opravljati, ga morajo sistematično načrtovati, ga uspešno 
izvesti in nenehno samovrednotiti. Svoje delo lahko vrednotijo preko samorefleksije, ki je 
danes v vzgojni in izobraževanju zelo razširjen koncept. Zmožnost ocenjevanja lastnega 
znanja, učenja in prakse je ključni element na poti učiteljev, da postanejo avtonomni (Borg in 
Edmett, 2018). To potrjuje tudi Y. G. Butler (2004), ki izpostavlja, da samorefleksija v 
zadnjih letih pridobiva zelo veliko pozornost, še posebej z večanjem avtonomije učiteljev.  

Samorefleksija je koristna še posebej pri ocenjevanju učiteljevih kompetenc, ki jih zgolj z 
opazovanjem učiteljev med poukom težko raziščemo. Preko samorefleksije lahko učitelji 
dobijo zelo natančen uvid svojega dela, še posebej za področja njihovega delovanja, kjer so 
šibkejši (Borg in Edmett, 2018). Učitelji se pričnejo zavedati, katere so njihove dobro in 
katere šibko razvite kompetence, kar je prvi korak profesionalnega razvoja in krepitve 
kompetenc.  

Korthagen in Vasalos (2009) omenjata jedrno refleksijo, ki se zgleduje po »modelu čebule«, 
ki smo jo omenili že pri vseživljenjskem učenju in razvoju kompetenc. Po modelu čebule bi 
se učitelji morali vprašati, kako uskladiti notranje in zunanje plasti. Temeljito načelo jedrne 
refleksije je usmeritev v ideale in zavedanje njihovih možnosti na razumski in čustveni ravni. 
Učitelji pogosto izgubijo stik s svojimi ideali in se raje zatečejo k poudarjanju zunanjih ovir, 
na katere ne morejo vplivati. Jedrna refleksija preusmeri njihovo pozornost na to, da lahko 
vplivajo na spremembe.  

Shon (1983 v Razdevšek Pučko, 2013) v okviru samorefleksije omenja učitelja kot 
»razmišljujočega praktika«, ki analizira svoje izkušnje in na tej podlagi konstruira nova 
spoznanja. Kompetenten praktik profesionalec je torej sposoben preko refleksije lastne 
aktivnosti generirati nova spoznanja. 

Več avtorjev (Butler, 2004; Borg in Edmett, 2018) izpostavlja, da samorefleksija ni vedno 
zanesljiva, saj na njeno izvedbo vpliva veliko faktorjev, še posebej učitelj s svojo 
ne(kritičnostjo). Težava je tudi v orodjih samorefleksije, ki ne ustrezajo vedno kriterijem 
objektivnosti, zanesljivosti, veljavnosti in natančnosti.  

Samorefleksija se izvaja preko različnih pristopov, ki so bolj ali manj strukturirani (Kukovec, 
2008). Najpogosteje se izvaja preko vprašalnikov za učitelje ali portfolijev (Butler, 2004). 
Portfolijo ali »učiteljeva mapa« je avtentični instrument spremljanja procesa poučevanja v 
določenem časovnem obdobju. Učitelji v mapi zbirajo podatke o svojem poučevanju, kar mu 
služi za boljše razumevanje svojega načina poučevanja (Jazbec in Dagarin Fojkar, 2010). M. 
Kukovec (2008) dodaja, da obliko samorefleksije lahko predstavljajo tudi dnevniki učiteljev, 
formularji s ključnimi področji za vrednotenje, snemanje učne ure in zbiranje dokaznega 
gradiva v zbirnike. Avtorica (prav tam) izpostavi tudi možnost sodelovanja s kolegi in 
ravnatelji, s katerimi si izmenjajo svoja ravnanja in jih analizirajo.  

V okviru projekta za profesionalni razvoj učiteljev angl. »Teaching for Success« nedavne 
raziskave (Borg in Edmett, 2018) je organizacija British Council izdelala orodje za 
samorefleksijo učiteljev angleščine, s katerim so želeli raziskati, kako učitelji angleščine  
ocenjujejo lastne kompetence, kakšno je njihovo mnenje o samorefleksiji in kaj menijo o 
samem uporabljenem orodju samorefleksije. Avtorji so analizirali kar 1,716 odzivov učiteljev 
angleščine s celotnega sveta, ki so izpolnili spletni vprašalnik. Izsledki obširne raziskave so 
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pokazali, da učitelji angleščine menijo, da imajo dobro razvite kompetence za poučevanje 
angleščine, še posebej na področju izvajanja učne ure in vključevanja inkluzije. Največ 
pomanjkljivosti pa imajo na področju spretnosti 21-tega stoletja (kritično mišljenje, reševanje 
problemov, vodstvo in profesionalni razvoj). Odziv na uporabljeno orodje samorefleksije je 
bil iz strani učiteljev angleščine zelo pozitiven, saj so bili mnenja, da je orodje relevantno 
vsebini, jasno in koristno za profesionalni razvoj.  
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III EMPIRIČNI DEL  

9. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Na temo prednosti zgodnjega poučevanja angleščine je v slovenskem prostoru narejenih že 
veliko raziskav, le redko katera pa se osredotoča na sam vidik učitelja angleščine z razvitimi 
splošnimi in predmetno-specifičnimi kompetencami. Tudi to, kakšno praktično znanje 
ciljnega jezika naj bi posedoval slovenski učitelj angleščine, je slabo raziskano. Če učence na 
zgodnji stopnji poučujejo učitelji brez primerne pedagoške in specialne didaktične izobrazbe, 
lahko celo škodujejo otrokovemu ciljnemu pridobivanju tujega jezika. M. Dagarin Fojkar 
(2009) ob pregledu stanja poučevanja tujega jezika po Evropi in drugod po svetu ugotavlja, da 
učiteljem primanjkuje jezikovno ali didaktično znanje tujega jezika in da imajo učitelji veliko 
težav pri usklajevanju obojega. Raziskava (Butler, 2004), ki je bila izvedena s korejskimi, 
tajvanskimi in japonskimi učitelji, izpostavlja, da imajo učitelji, ki na razredni stopnji 
poučujejo angleščino, jezikovni nivo angleščine razvit pod zaželenim in potrebnim. Učitelj, ki 
je sam šibak v jeziku, ki ga poučuje, bo iskal enostavnejše in že ustaljene načine poučevanja, 
kar pa ni v skladu z novimi izzivi in potrebami učencev. Zelo pomembno vlogo pri razvoju 
kompetenc učiteljev za poučevanje angleščine ima šolski izobraževalni sistem, ki učiteljem 
omogoča, da v čim večji meri razvijejo tako splošne kot tudi predmetno-specifične 
kompetence. Globalna raziskava (Emery, 2012) z 2,500 sodelujočimi učitelji iz 89-ih držav 
izpostavlja, da po svetu primanjkuje učiteljev angleščine z ustrezno izobrazbo za zgodnje 
poučevanje angleščine in da so se bili v času poklica primorani udeležiti dodatnega 
usposabljanja za poučevanje na nižji stopnji ali tujega jezika. Želja po dodatnem 
usposabljanju je bila s strani učiteljev izražena tudi v obsežni raziskavi (Garton idr., 2011) s 
4,696 odzivi učiteljev iz 140-ih različnih držav sveta. Poleg visoko kakovostnega in 
učinkovitega izobraževalnega sistema ter dodatnih usposabljanj, v okviru katerih učitelji 
razvijajo svoje kompetence, morajo le-te razvijati tudi v času svojega poklica. C. Razdevšek 
Pučko (2013) kritično ugotavlja, da je področje učiteljevega osebnega in profesionalnega 
razvoja premalo raziskano in da je potrebno oblikovati seznam učiteljevih profesionalnih 
potreb, pri katerih se še posebej poudarja vseživljenjsko učenje. Ker poglobljenih raziskav s 
področja kompetentnosti učiteljev, ki poučujejo angleščino, v slovenskem prostoru ni 
zaslediti, želimo v magistrskem delu raziskati, ali se učitelji počutijo dovolj kompetentne za 
poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole in v kolikšni meri menijo, da imajo 
razvite določene predmetno-specifične kompetence. Preverili bomo tudi, kakšna je 
povezanost med predhodnim izobraževanjem in razvitostjo njihovih predmetno-specifičnih 
kompetenc: jezikovne, medkulturne in specialno-didaktične. Prav tako se bomo ob koncu 
raziskave osredotočili tudi na načine, kako učitelji krepijo lastne predmetno-specifične 
kompetence in kaj so v sklopu profesionalnega razvoja na tem področju še dodatno 
pripravljeni narediti.  

10. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

1. Katere predmetno-specifične kompetence so po mnenju učiteljev bistvene za 
poučevanje angleščine v prvem triletju? 

2. Kakšna je povezanost med predhodnim izobraževanjem učiteljev in razvojem 
predmetno-specifičnih kompetenc? 

3. V kolikšni meri učitelji menijo, da imajo razvite določene predmetno-specifične 
kompetence? 

4. Kako učitelji krepijo svoje predmetno-specifične kompetence? 
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11. RAZISKOVALNA METODA  

V magistrskem delu smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop, in sicer deskriptivno in 
kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.  

12. OPIS VZORCA 

Raziskava je bila izvedena preko spletnih anketnih vprašalnikov za učitelje. V raziskavi je 
sodelovalo 100 učiteljev iz različnih regij po Sloveniji, ki so v šolskem letu 2017/18 poučevali 
angleščino v prvem triletju osnovne šole. 

 
Graf 1: Vzorec glede na izobrazbo učiteljev 

V raziskavi je sodelovalo 76 učiteljev razrednega pouka4, kar predstavlja 76,0 % vseh 
učiteljev skupaj in 24 anglistov5, kar predstavlja 24,0 % vseh učiteljev skupaj.   

Učitelji f f % 
Profesor/-ica razrednega 

pouka 
45 45,0 % 

Magister/-ica profesor/-ica 
poučevanja na razredni 

stopnji z angleščino 

31 31,0 % 

Profesor/-ica angleščine 21 21,0 % 
Magister/-ica profesor/-ica 

angleščine 
3 3,0 % 

Skupaj 100 100,0 % 
Tabela 1: Vzorec glede na izobrazbo učiteljev 

Iz Tabele 1 je razvidno, da največji vzorec anketirancev predstavlja 45,0 % profesorjev oz. 
profesoric razrednega pouka, kar je malo manj kot polovica vseh anketirancev. V raziskavi je 

                                                 

4 Pod pojmom učitelji razrednega pouka v magistrskem delu razumemo tako profesorje oz. profesorice 
razrednega pouka kot tudi magistre profesorje oz. magistrice profesorice poučevanja na razredni stopnji z 
angleščino. 
5 Pod pojmom anglisti v magistrskem delu razumemo tako profesorje oz. profesorice angleščine kot tudi 
magistre profesorje oz. magistrice profesorice angleščine.  

76%

24%

Izobrazba 

Učitelji razrednega pouka

Anglisti
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sodelovalo še 31,0 % magistrov/-ic profesorjev/-ic poučevanja na razredni stopnji z 
angleščino, 21,0 % profesorjev oz. profesoric angleščine in 3,0 % magistrov/-ic profesorjev/-
ic angleščine.  

Razred f f % 
1. razred 8 8,0 % 
2. razred 3 3,0 % 
3. razred 6 6,0 % 

Več razredov prvega triletja 83 83,0 % 
Skupaj 100 100,0 % 

Tabela 2: Vzorec glede na razred poučevanja 

Največ učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, je v šolskem letu 2017/18 poučevalo angleščino 
v več razredih prvega triletja osnovne šole (83,0 %), sledijo učitelji, ki so poučevali 
angleščino v 1. razredu osnovne šole (8,0 %), nato učitelji, ki so poučevali angleščino v 3. 
razredu osnovne šole (6,0 %), najmanj učiteljev pa je poučevalo angleščino samo v 2. razredu 
osnovne šole (3,0 %).  

 
Graf 2: Vzorec glede na število let poučevanja angleščine v prvem triletju 

Iz Grafa 2 je razvidno, da 63,0 % učiteljev poučuje angleščino v prvem triletju osnovne šole 
manj kot pet let, kar je več kot polovica anketirancev. Ostalih 37,0 % učiteljev poučuje 
angleščino že več kot 6 let, od tega 18,0 % učiteljev od 6 do 10 let, 14,0 % učiteljev od 11 do 
15 let, najmanj, zgolj 5,0 % pa je učiteljev, ki poučujejo angleščino v prvem triletju osnovne 
šole že več kot 16 let.  

 
Graf 3: Vzorec glede na opravljen dodatni študijski program izpopolnjevanja iz zgodnjega poučevanja 
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Veliko učiteljev (69,0 %) je dodatno opravilo študijski program izpopolnjevanja iz zgodnjega 
poučevanja angleščine, in sicer gre za profesorje/-ice razrednega pouka, profesorje/-ice 
angleščine in magistre/-ice profesorje/-ice angleščine. Magistri/-ice profesorji/-ice poučevanja 
na razredni stopnji z angleščino (31,0 %) pa dodatnega študijskega programa izpopolnjevanja 
iz zgodnjega poučevanja angleščine niso potrebovali opraviti.  

13. OPIS INSTRUMENTA 

Za potrebe raziskave smo sestavili anonimen anketni vprašalnik, ki smo ga prenesli v spletno 
obliko s pomočjo orodja 1KA. Vprašalnik je sestavljen iz uvodnega dela (predstavitev 
avtorice in namen raziskave), poizvedovalnega in zaključnega dela. Vsebuje vprašanja 
odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa, vprašanja z enim možnim odgovorom, vprašanja z 
več možnimi odgovori, dihotomna vprašanja, vprašanja z rangiranjem odgovorov, 5-
stopenjske ocenjevalne lestvice in 5-stopenjske lestvice stališč. Vprašanja v poizvedovalnem 
delu so razdeljena na področja jezikovne, medkulturne in specialno-didaktične kompetence.  

14. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen 
učiteljem razrednega pouka in anglistom, ki so v šolskem letu 2017/18 poučevali angleščino v 
prvem triletju osnovne šole. Dostop do spletnega vprašalnika smo najprej preko elektronske 
pošte, v kateri je bila zapisana tudi predstavitev avtorja in namen raziskave, posredovali 
ravnateljem določenih osnovnih šol različnih regij po Sloveniji, ti pa so povezavo do 
spletnega vprašalnika posredovali naprej učiteljem razrednega pouka in anglistom. Spletni 
vprašalnik smo delili tudi na spletnem omrežju. Anketiranje je potekalo od februarja 2018 do 
marca 2018. Za vzorec naše raziskave smo uporabili 100 v celoti rešenih vprašalnikov.  

15. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Obdelava anketnega vprašalnika in njegova interpretacija sta izvedena na nivoju deskriptivne 
statistike kvantitativne analize. Za namen statistične obdelave podatkov smo uporabili 
program IBM SPSS 22, pri obdelavi podatkov pa smo si pomagali tudi s programom Excel. 
Pri predstavitvi podatkov smo uporabili absolutne (f) in odstotne frekvence (f %), aritmetično 
sredino in standardni odklon. Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik smo uporabili χ² 
preizkus in Kullbackov (2î) preizkus, povezanost med spremenljivkami pa smo preverili z 
izračunom Pearsonovega korelacijskega koeficienta.  

16. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

16. 1 VLOGA UČITELJA IN NJEGOVIH PREDMETNO-SPECIFIČNIH KOMPETENC  

� Zanimalo nas je, kako učitelji po pomembnosti ocenjujejo vlogo učitelja in njegovih 
predmetno-specifičnih kompetenc pri poučevanju angleščine v prvem triletju osnovne 
šole. 

 Vloga učitelja in njegovih predmetno-
specifičnih kompetenc 

Skupaj 

Jezikovna 
zmožnost  

Vključevanje 
kulturnih 

vsebin 

Uporaba 
didaktičnih 
metod in 
pristopov 

Izobrazba Učitelji 
razrednega 

N 15 8 53 76 
N %  19,8 % 10,5 % 69,7 % 100,0 % 
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pouka 
Anglisti N 11 3 10 24 

 N %  45,8 % 12,5 % 41,7 % 100,0 % 
Skupaj N 26 11 63 100 

N %  26,0 % 11,0 % 63,0 % 100,0 % 
Tabela 3: Ocena vloge učitelja in njegovih predmetno-specifičnih kompetenc  

Več kot polovica vseh učiteljev pripisuje izbiri didaktičnih metod in pristopov učitelja pri 
pouku angleščine v prvem triletju najpomembnejšo vlogo (63,0 %). Dobra četrtina učiteljev 
kot najpomembnejšo vlogo učitelja in njegovih predmetno-specifičnih kompetenc pri 
zgodnjem poučevanju angleščine ocenjuje dobro razvito jezikovno zmožnost učitelja (26,0 
%), najmanj pa je učiteljev, ki menijo, da s tem, ko učitelji vključujejo kulturne vsebine pri 
urah, najbolj vplivajo na sam pouk angleščine (11,0 %).  

Med učitelji razrednega pouka je učiteljeva izbira didaktičnih metod in pristopov 
najpogostejša ocena (69,7 %), sledi dobro razvita jezikovna zmožnost učiteljev (19,8 %), 
najmanj pa je učiteljev razrednega pouka, ki najpomembnejšo vlogo učitelja in njegovih 
predmetno-specifičnih kompetenc povezujejo z vključevanjem kulturnih vsebin pri pouku 
angleščine (10, 5 %).  

Anglisti jezikovno zmožnost učitelja ocenjujejo pomembneje (45, 8 %) kot izbiro didaktičnih 
metod in pristopov (41, 7 %) pri vlogi učitelja in njegovih predmetno-specifičnih kompetenc, 
najmanj anglistov pa najpomembnejšo vlogo učitelja povezuje z vključevanjem kulturnih 
vsebin pri pouku angleščine (12, 5 %).  

� Preverili smo, ali se med učitelji razrednega pouka in anglisti pojavljajo statistično 
pomembne razlike v njihovi oceni vloge učitelja in njegovih predmetno-specifičnih 
kompetenc pri poučevanju angleščine v prvem triletju osnovne šole. 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 
χ² preizkus 7,124 2 0,028 

Tabela 4: Razlike med izobrazbama v oceni vloge učitelja in njegovih predmetno-specifičnih kompetenc 

Rezultati kažejo, da med učitelji razrednega pouka in anglisti prihaja do statistično 
pomembnih razlik (χ² = 7,124; g = 2; α = 0,0028). Anglisti v večji meri izpostavljajo 
pomembnost jezikovne zmožnosti učitelja (45,8 %) kot učitelji razrednega pouka (19,8 %). 
Na drugi strani pa učitelji razrednega pouka v večji meri izpostavljajo pomembnost uporabe 
didaktičnih metod in pristopov (69,7 %) kot anglisti (41, 7 %). Tako učitelji razrednega pouka 
kot anglisti pa v podobni meri ocenjujejo pomembnost vključevanja kulturnih vsebin. 

Da je vključevanje kulturnih vsebin učitelja po oceni učiteljev manj pomemben element pri 
poučevanju angleščine v prvem triletju osnovne šole, lahko povežemo z ugotovitvijo 
raziskave  iz leta 2017 (Rakovec, 2017), v kateri so na podlagi opazovanja pouka angleščine v 
1. in 2. razredu prišli do ugotovitve, da je medkulturnost zelo redko zastopan element pri 
pouku tujega jezika v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Tudi A. Ilić (201) v svoji raziskavi 
ugotavlja, da vključevanju vsebin pri pouku angleščine učitelji dajejo večji poudarek šele v 
višjih razredih osnovne šole.  

16. 2 RAZVITOST  PREDMETNO-SPECIFIČNIH KOMPETENC UČITELJEV  

� Zanimalo nas je, kako učitelji na splošno ocenjujejo razvitost lastne jezikovne 
kompetence.  
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  Razvitost lastne jezikovne 
kompetence 

(pomanjkljivosti) 

Skupaj 

Veliko Določene Zelo 
malo 

Brez 

Izobrazba Učitelji 
razrednega 

pouka 

N 2 46 25 3 76 
N %  2,6 % 60,5 % 32,9 % 3,9 % 100,0 % 

Anglisti N 0 9 9 6 24 
N %  0,0 % 37,5 % 37,5 % 25,0 % 100,0 % 

Skupaj N 2 55 34 9 100 
N %  2,0 % 55,0 % 34,0 % 9,0 % 100,0 % 

Tabela 5: Ocena pomanjkljivosti lastne jezikovne kompetence 

Največ učiteljev ocenjuje, da imajo razvito lastno jezikovno kompetenco v angleščini z 
določenimi pomanjkljivostmi (55,0 %), sledijo učitelji z zelo malo oz. brez pomanjkljivosti 
(43,0 %), daleč najmanj učiteljev pa ocenjuje, da imajo jezikovno kompetenco razvito z 
veliko pomanjkljivostmi (2,0 %). Noben učitelj ne ocenjuje, da ima lastno jezikovno 
kompetenco razvito z zelo veliko pomanjkljivostmi. 

60,5 % učiteljev razrednega pouka ocenjuje, da imajo jezikovno kompetenco razvito z 
določenimi pomanjkljivostmi, 36,8 % z malo oz. brez pomanjkljivosti in 2,6 % z veliko 
pomanjkljivostmi. Noben učitelj razrednega pouka ne ocenjuje, da ima jezikovno kompetenco 
razvito z zelo veliko pomanjkljivostmi. 

Med anglisti jih največ ocenjuje, da imajo jezikovno kompetenco razvito z določenimi 
pomanjkljivosti oz. z zelo malo pomanjkljivostmi (75,0 %), četrtina anglistov pa ocenjuje, da 
imajo lastno jezikovno kompetenco razvito brez pomanjkljivosti (25,0 %). Noben anglist ne 
ocenjuje, da ima jezikovno kompetenco razvito z veliko oz. zelo veliko pomanjkljivostmi.  

� Preverili smo, ali se med učitelji razrednega pouka in anglisti pojavljajo statistično 
pomembne razlike v oceni njihove lastne razvite jezikovne kompetence.  

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 
Kullbackov (2î) 

preizkus 
10,438 3 0,015 

Tabela 6: Razlike med izobrazbama v oceni pomanjkljivosti lastne jezikovne kompetence 

V Tabeli 6 so prikazane razlike med učitelji razrednega pouka in anglisti v oceni 
pomanjkljivosti njihove lastne jezikovne kompetence. Rezultati kažejo, da med izobrazbama 
prihaja do statistično pomembnih razlik (2î= 10,438; g = 3; α = 0,015). Anglisti (M = 3,87) 
razvitost lastne jezikovne kompetence pretežno ocenjujejo bolje kot učitelji razrednega pouka 
(M = 3,38). 

V primerjavi z globalno raziskavo (Garton idr., 2011) s 4,696 odzivov iz 140 različnih držav 
sveta so prišli do ugotovitve, da ima veliko učiteljev po svetu nezadostno razvito jezikovno 
kompetenco in da se posledično počutijo pri svojem poučevanju nesamozavestne, v naši 
raziskavi pa ugotavljamo, da učitelji v večini dobro ocenjujejo razvitost lastne jezikovne 
kompetence, še posebej anglisti. 



40 

� Zanimalo nas je tudi, kako učitelji na splošno ocenjujejo razvitost lastne medkulturne 
kompetence.  

  

Razvitost lastne medkulturne 
kompetence 

(pomanjkljivosti) Skupaj 

Veliko Določene 
Zelo 
malo 

Brez 

Izobrazba 

Učitelji 
razrednega 

pouka 

N 17 47 10 2 76 
N %  22,4 % 61,8 % 13,2 % 2,6 % 100,0 % 

Anglisti 
N 2 17 4 1 24 

N % 8,3 % 70,8 % 16,7 % 4,2 % 100,0 % 

Skupaj 
N 19 64 14 3 100 

N %  19,0 % 64,0 % 14,0 % 3,0 % 100,0 % 
Tabela 7: Ocena pomanjkljivosti lastne medkulturne kompetence 

Največ učiteljev ocenjuje, da imajo medkulturno kompetenco razvito z določenimi 
pomanjkljivostmi (64,0 %), dosti manj učiteljev z veliko pomanjkljivostmi (19,0 %), ostali 
učitelji pa ocenjujejo, da imajo medkulturno kompetenco razvito z zelo malo oz. brez 
pomanjkljivosti (17,0 %). Noben učitelj ne odgovarja, da ima medkulturno kompetenco 
razvito z zelo veliko pomanjkljivostmi. 

61,8 % učiteljev razrednega pouka ocenjuje, da imajo medkulturno kompetenco razvito z 
določenimi pomanjkljivostmi, 22,4 % z veliko pomanjkljivostmi, ostali učitelji razrednega 
pouka pa ocenjujejo, da imajo medkulturno kompetenco razvito z zelo malo oz. brez 
pomanjkljivosti (15,8 %). Noben učitelj razrednega pouka ne odgovarja, da ima na tem 
področju zelo veliko pomanjkljivosti. 

Največ anglistov, in sicer 70,8 % ocenjuje, da imajo medkulturno kompetenco razvito z 
določenimi pomanjkljivostmi, 20,9 % anglistov ocenjuje, da imajo na tem področju zelo malo 
oz. so brez pomanjkljivosti, ostalih 8,3 % učiteljev pa ocenjuje, da imajo medkulturno 
kompetenco razvito z veliko pomanjkljivostmi.   

� Preverili smo, ali se med učitelji razrednega pouka in anglisti pojavljajo statistično 
pomembne razlike v oceni njihove lastne razvite medkulturne kompetence.  

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja  
Kullbackov (2î) 

preizkus 
2,765 3 0,429 

Tabela 8: Razlike med izobrazbama v oceni pomanjkljivosti lastne medkulturne kompetence 

V Tabeli 8 so prikazane razlike med učitelji razrednega pouka in anglisti v oceni 
pomanjkljivosti njihove lastne medkulturne kompetence. Rezultati kažejo, da med 
izobrazbama ne prihaja do statistično pomembnih razlik (2î= 2,765; g = 3; α = 0,429). Največ 
učiteljev razrednega pouka (M = 2,96) in anglistov (M = 3,17) ocenjuje, da imajo 
medkulturno kompetenco razvito z določenimi pomanjkljivostmi (64,0 %).  

Ugotovitve lahko primerjamo z raziskavo (Štrajn, 2016), v kateri so v okviru projekta LACE  
ugotovili, da se institucije in učitelji ne zavzemajo dovolj za razvoj lastne medkulturne 
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kompetence, spet v drugi raziskavi (Vižintin, 2011), ki je bila izvedena v slovenskem 
prostoru, pa ugotavljajo, da imajo nekateri učitelji medkulturno kompetenco dobro razvito, 
kar se kaže v kvalitetnem delu pri pouku s priseljenci iz drugih držav. V naši raziskavi 
ugotavljamo, da večina učiteljev meni, da imajo medkulturno kompetenco razvito z 
določenimi pomanjkljivostmi, kar se sklada z izsledkom raziskave A. Ilić (2017), ki ugotavlja, 
da učitelji svoje znanje in usposobljenost za učinkovito vključevanje kulturnih vsebin in 
razvijanje medkulturne zavesti ocenjujejo kot srednje dobro.   

� V okviru razvitosti predmetno-specifičnih kompetenc učiteljev nas je zanimala tudi 
ocena razvitosti njihove lastne specialno-didaktične kompetence. 

  Razvitost lastne specialno-
didaktične kompetence 

(pomanjkljivosti) 

Skupaj 

Veliko Določene Zelo malo Brez 
Izobrazba Učitelji 

razrednega 
pouka 

N 0 28 31 17 76 
N %  0,0 % 36,8% 40,8 % 22,4 % 100,0 % 

Anglisti N 2 16 5 1 24 
N %  8,3 % 66,7 % 20,8 % 4,2% 100,0 % 

Skupaj N 2 44 36 18 100 
N %  2,0 % 44,0 % 36,0 % 18,0% 100,0 % 

Tabela 9: Ocena pomanjkljivosti lastne specialno-didaktične kompetence 

Dobra polovica učiteljev ocenjuje, da imajo specialno-didaktično kompetenco razvito z zelo 
malo oz. brez pomanjkljivosti (54,0 %), slaba polovica učiteljev ocenjuje, da imajo na tem 
področju določene pomanjkljivosti (44,0 %), ostali učitelji pa ocenjujejo, da imajo specialno-
didaktično kompetenco razvito z veliko pomanjkljivostmi (2,0 %). Noben učitelj ne ocenjuje, 
da ima specialno-didaktično kompetenco razvito z zelo veliko pomanjkljivostmi. 

63,2 % učiteljev razrednega pouka ocenjuje, da imajo specialno-didaktično kompetenco 
razvito z zelo malo oz. brez pomanjkljivosti, ostalih 36,8 % učiteljev razrednega pouka pa 
ocenjuje, da imajo specialno-didaktično kompetenco razvito z določenimi pomanjkljivostmi. 
Noben učitelj razrednega pouka ne ocenjuje, da ima specialno-didaktično kompetenco razvito 
z veliko oz. zelo veliko pomanjkljivostmi.  

66,7 % anglistov ocenjuje, da imajo specialno-didaktično kompetenco razvito z določenimi 
pomanjkljivostmi, 25,0 % anglistov z zelo malo oz. brez pomanjkljivosti, le 2,0 % anglistov 
pa ocenjuje, da imajo specialno-didaktično kompetenco razvito z veliko pomanjkljivostmi. 
Noben anglist ne ocenjuje, da ima specialno-didaktično kompetenco razvito z zelo veliko 
pomanjkljivostmi. 

� Preverili smo, ali se med učitelji razrednega pouka in anglisti pojavljajo statistično 
pomembne razlike v oceni njihove lastne razvite specialno-didaktične kompetence.  

 Vrednost Stopnja 
prostosti 

Stopnja tveganja 

Kullbackov (2î) preizkus 15,798 3 0,001 
Tabela 10: Razlike med izobrazbama v oceni pomanjkljivosti lastne specialno-didaktične kompetence 
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V Tabeli 10 so prikazane razlike med učitelji razrednega pouka in anglisti v oceni 
pomanjkljivosti njihove lastne specialno-didaktične kompetence. Rezultati kažejo, da med 
izobrazbama prihaja do statistično pomembnih razlik (2î = 15,798; g = 3; α = 0,001). Učitelji 
razrednega pouka (M = 3,86) ocenjujejo razvitost lastne specialno-didaktične kompetence 
bolje kot anglisti (M = 3,21).  

Iz aritmetičnih sredin vseh učiteljev je razvidno, da učitelji kot najbolje razvito ocenjujejo 
njihovo lastno specialno-didaktično kompetenco (M = 3,70), sledi jezikovna kompetenca (M 
= 3,50), največ pomanjkljivosti pa ocenjujejo v povezavi z razvojem medkulturne 
kompetence (M = 3,01). 

16. 3 JEZIKOVNA KOMPETENCA  

� V sklopu tega vprašanja nas je zanimalo, kakšno imajo učitelji stališče glede trditev, ki 
se nanašajo na jezikovno kompetenco.  

Trditve Stopnja strinjanja Skupaj 
Sploh se 

ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Se ne 
morem 
odločiti 

Se 
strinjam 

Se 
popolnoma 

strinjam 
f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % 

Imam pozitivne 
izkušnje z 
učenjem 

angleščine v času 
izobraževanja na 

fakulteti. 

3 3,0 7 7,0 21 21,0 41 41,0 28 28,0 100 100,0 

Jezikovno 
kompetenco v 

angleščini sem v 
času 

izobraževanja na 
fakulteti najbolj 

okrepil/-a. 

5 5,0 26 26,0 22 22,0 28 28,0 19 19,0 100 100,0 

S 
sporazumevanjem 

v angleščini 
nimam težav. 

1 1,0 5 5,0 2 2,0 50 50,0 42 42,0 100 100,0 

Za poučevanje 
angleščine v 

prvem triletju je 
dovolj le osnovno 
znanje angleškega 

jezika. 

35 35,0 46 46,0 7 7,0 9 9,0 3 3,0 100 100,0 

Dobro razvita 
jezikovna 

kompetenca v 
maternem jeziku 
je predpogoj za 
razvoj jezikovne 

kompetence v 

3 3,0 13 13,0 25 25,0 40 40,0 19 19,0 100 100,0 
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angleščini. 
Angleščino 

pogosto 
uporabljam v 
vsakdanjem 

življenju. 

3 3,0 12 12,0 19 19,0 47 47,0 19 19,0 100 100,0 

Pri posredovanju 
navodil v 

angleščini pri 
pouku nimam 

težav. 

0 0,0 10 10,0 10 10,0 46 46,0 34 34,0 100 100,0 

Med poukom 
angleščine se 

izogibam uporabi 
maternega jezika. 

1 1,0 17 17,0 19 19,0 46 46,0 17 17,0 100 100,0 

Tabela 11: Stališča učiteljev do trditev, ki se nanašajo na jezikovno kompetenco 

Iz Tabele 11 je razvidno, da se s trditvijo, da imajo pozitivne izkušnje z učenjem angleščine v 
času izobraževanja na fakulteti, strinja oz. popolnoma strinja 69,0 % učiteljev, 21,0 % 
učiteljev se ni moglo odločiti, 10,0 % učiteljev pa se s trditvijo ne strinja oz. sploh ne strinja.  

S trditvijo, da so jezikovno kompetenco v angleščini v času izobraževanja na fakulteti najbolj 
okrepili, se strinja oz. popolnoma strinja 47,0 % učiteljev, ne strinja oz. sploh ne strinja se 
31,0 % učiteljev, medtem ko se 22,0 % učiteljev ni moglo odločiti. 

Večina učiteljev (92,0 %) se strinja  oz. popolnoma strinja s trditvijo, da s sporazumevanjem v 
angleščini nimajo težav, 6,0 % učiteljev se ne strinja oz. sploh ne strinja s tem, le 2,0 % 
učiteljev pa se ni moglo odločiti.  

81,0 % učiteljev se s trditvijo, da je za poučevanje angleščine v prvem triletju dovolj le 
osnovno znanje angleškega jezika, ne strinja oz. sploh ne strinja, 12,0 % učiteljev se strinja 
oz. popolnoma strinja s tem, ostalih 7,0 % učiteljev pa se ni moglo odločiti.  

59,0 % učiteljev se strinja oz. popolnoma strinja, da je dobro razvita jezikovna kompetenca v 
maternem jeziku predpogoj za razvoj jezikovne kompetence v angleščini, 25,0 % učiteljev se 
ni moglo odločiti, medtem ko se 16,0 % učiteljev s trditvijo ne strinja oz. sploh ne strinja. 

66,0 % učiteljev se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da uporabljajo angleščino v 
vsakdanjem življenju, 19,0 % učiteljev se ni moglo odločiti, ostalih 15,0 % učiteljev pa se s 
trditvijo ne strinja oz. sploh ne strinja.  

S trditvijo, da pri posredovanju navodil v angleščini pri pouku nimajo težav, se strinja oz. 
popolnoma strinja 80,0 % učiteljev, 10,0 % učiteljev se ni moglo odločiti, ostalih 10,0 % 
učiteljev pa se s trditvijo ne strinja. Noben učitelj ni navedel, da se sploh ne strinja s trditvijo.  

Več kot polovica učiteljev, in sicer 63,0 % se s trditvijo, da se med poukom izogibajo uporabi 
maternega jezika, strinja oz. popolnoma strinja, 19,0  % učiteljev se ni moglo odločiti, 18,0 % 
učiteljev pa se ne strinja oz. sploh ne strinja s trditvijo.   

� Preverili smo, ali obstaja povezanost med predhodnim izobraževanjem učiteljev in 
oceno razvitosti njihove lastne jezikovne kompetence. 
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 Kako na splošno ocenjujete 
razvitost lastne jezikovne 

kompetence? 
Učitelji RP Anglisti 

Jezikovno kompetenco v 
angleščini sem v času 

izobraževanja na fakulteti 
najbolj okrepil/-a. 

Pearsonov korelacijski 
koeficient 

0,012 0,226 

Stopnja tveganja  0,921 0,287 
N 76 24 

Tabela 12: Povezanost med predhodnim izobraževanjem in oceno razvitosti jezikovne kompetence učiteljev  

Med predhodnim izobraževanjem učiteljev razrednega pouka in razvojem njihove lastne 
jezikovne kompetence obstaja zanemarljiva pozitivna korelacija (r = 0,012), saj se vrednost 
povezanosti nahaja med 0 in 0,2.  

Med predhodnim izobraževanjem anglistov in razvojem njihove lastne jezikovne kompetence 
obstaja šibka pozitivna korelacija (r = 0,226), saj se vrednost povezanosti nahaja med 0,2 in 
0,4.  

Na podlagi pridobljenih podatkov sklepamo, da povezanost med predhodnim izobraževanjem 
učiteljev in razvojem njihove lastne jezikovne kompetence obstaja in je v primerjavi z učitelji 
razrednega pouka močnejša pri anglistih.  

16. 4 RAVEN JEZIKOVNEGA ZNANJA PO SKUPNEM EVROPSKEM OKVIRJU  

� Zanimalo nas je, katero raven znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju 
(2011) v angleščini dosegajo učitelji. 

 
Graf 4: Raven jezikovnega znanja po SEJO  

Dobra polovica učiteljev (57,0 %) meni, da po SEJO (2011) dosegajo raven učinkovitosti 
jezikovnega znanja v angleščini C1, 23,0 % učiteljev višjo raven B2, 16,0 % učiteljev raven 
mojstrstva C2, 2,0 % učiteljev pa meni, da dosegajo raven sporazumevalnega praga B1 in 
vmesno raven A2. Noben učitelj ni odgovoril, da dosega vstopno raven A1 jezikovnega 
znanja.  

� Zanimalo nas je tudi, kje so učitelji pridobili doseženo raven jezikovnega znanja v 
angleščini. 
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Graf 5: Način pridobitve ravni jezikovnega znanja po SEJO 

58,0 % učiteljev je doseženo raven jezikovnega znanja po SEJO (2011) pridobilo na fakulteti, 
nekateri na prvi, nekateri na drugi stopnji izobraževanja. 16,0 % učiteljev je raven 
jezikovnega znanja pridobilo z opravljenim študijskim programom izpopolnjevanja iz 
zgodnjega poučevanja angleščine, 8,0 % učiteljev s samostojnim izobraževanjem, 6,0 % 
učiteljev s študijem in življenjem v tujini, 5,0 % učiteljev preko dodatnih izobraževanj, 3,0 % 
učiteljev z opravljenim PIAOŠ in 1,0 % učiteljev z udeležbo poletne šole angleščine. 3,0 % 
učiteljev na to vprašanje ni odgovorilo.  

16. 5 JEZIKOVNE SPRETNOSTI V ANGLEŠČINI 

� V sklopu tega vprašanja nas je zanimalo, katero jezikovno spretnost v angleščini so 
učitelji najbolj razvijali v času izobraževanja na fakulteti. 

Izobrazba Jezikovne spretnosti v angleščini  Skupaj 
Poslušanje Govorjenje Branje Pisanje 
f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % 

Učitelji 
razrednega 

pouka 

23 30,3 31 40,8 8 10,5 14 18,4 76 100,0 

Anglisti 6 25,0 5 20,8 8 33,4 5 20,8 24 100,0 
Skupaj 29 29,0 36 36, 0 16 16, 0 19 19,0 100 100,0 

Tabela 13: Razvoj jezikovnih spretnosti v angleščini v času izobraževanja na fakulteti 

Rezultati, ki so razvidni iz Tabele 13, kažejo, da je 36,0 % učiteljev v času izobraževanja 
najbolj razvijalo govorjenje, 29,0 % poslušanje, 19,0 % pisanje in 16,0 % branje.  

Slaba polovica učiteljev razrednega pouka, in sicer 40,8 % je v času izobraževanja na fakulteti 
najbolj razvijala govorjenje, 30,3 % poslušanje, 18,4 % pisanje, najmanj učiteljev razrednega 
pouka, in sicer 10,5 % pa je najbolj razvijalo branje. 

33,4 % anglistov odgovarja, da so v času izobraževanja na fakulteti najbolj razvijali branje, 
25,0 % poslušanje, 20, 8 % anglistov pa odgovarja, da so najbolj razvijali govorjenje ali 
pisanje. 

� Zanimalo nas je tudi, kako učitelji ocenjujejo razvitost lastnih jezikovnih spretnosti v 
angleščini. 
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Razvitost jezikovnih spretnosti v 
angleščini Skupaj 

Poslušanje Branje Pisanje Govorjenje 

Izobrazba 

Učitelji 
razrednega 

pouka 

N 35 7 25 9 76 
% 

izobrazba 46,1 % 9,2 % 32,9 % 11,8 % 100,0 % 

Anglisti N 7 4 11 2 24 
% 

izobrazba 
29,2 % 16,7 % 45,8 % 8,3 % 100,0 % 

Skupaj 
N 42 11 36 11 100 
% 

izobrazba 
42,0 % 11,0 % 36,0 % 11,0 % 100,0 % 

Tabela 14: Ocena razvitosti jezikovnih spretnosti 

42,0 % vseh učiteljev ocenjuje, da imajo od štirih jezikovnih spretnosti v angleščini najbolj 
razvito jezikovno spretnost poslušanja, 36,0 % učiteljev pisanje, enak procent učiteljev pa 
ocenjuje, da imajo najbolj razvito jezikovno spretnost branja (11,0 %) in govorjenja (11,0 %) 
v angleščini. 

Malo manj kot polovica učiteljev razrednega pouka (46,1 %) ocenjuje, da imajo najbolj 
razvito jezikovno spretnost poslušanja. Sledijo učitelji razrednega pouka, ki menijo, da imajo 
najbolj razvito spretnost pisanja (32,9 %) in spretnost govorjenja (11,9 %), najmanj učiteljev 
razrednega pouka pa ocenjuje, da imajo od štirih jezikovnih spretnosti v angleščini najbolj 
razvito branje (9, 2 %).  

Skoraj polovica anglistov ocenjuje, da imajo najbolj razvito jezikovno spretnost v angleščini 
pisanje (45,8 %), dosti manj jih ocenjuje, da imajo najbolj razvito spretnost poslušanja (29, 2 
%), še manj pa spretnost branja (16,7 %). Najmanj anglistov ocenjuje, da imajo od štirih 
jezikovnih spretnosti v angleščini najbolj razvito govorjenje (8, 3 %).  

� Preverili smo tudi, ali se med učitelji razrednega pouka in anglisti pojavljajo 
statistično pomembne razlike v oceni njihovih najbolj razvitih jezikovnih spretnosti v 
angleščini. 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 
Kullbackov (2î) 

preizkus 
3,201 3 0,362 

Tabela 15: Razlike med izobrazbama v oceni razvitosti jezikovnih spretnosti v angleščini 

V Tabeli 15 je prikazana razlika med učitelji razrednega pouka in anglisti v oceni lastne 
razvitosti jezikovnih spretnosti angleškega jezika. Rezultati kažejo, da med obema 
izobrazbama ne prihaja do statistično pomembnih razlik (α > 0,05), vendar smo kljub temu 
ugotovili določena odstopanja pri nekaterih jezikovnih spretnostih. V primerjavi z anglisti 
16,9 % več učiteljev razrednega pouka ocenjuje, da imajo najbolj razvito spretnost poslušanja, 
medtem ko 12,0 % več anglistov kot učiteljev razrednega pouka ocenjuje, da imajo najbolj 
razvito spretnost pisanja. Pri branju in govorjenju so deleži med izobrazbama precej podobni. 

V raziskavi (Sešek, 2006), ki je potekala v letih od 2003 do 2005, so ugotovili, da mora biti 
učitelj sposoben s čim manjšim naporom uporabljati angleščino največ v govorni rabi (pouk) 
in bralni rabi (priprava pouka), v naši raziskavi pa smo ugotovili, da imajo učitelji ravno 
spretnosti govorjenja in branja v povprečju slabše razviti kot ostali dve spretnosti. 
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Primanjkljaj pri jezikovni spretnosti učiteljev ugotavlja v eni od svojih raziskav tudi L. 
Rakovec (2017), ki izpostavi, da učitelji namesto svojega govora pri pouku angleščine raje 
uporabijo zvočne posnetke, ki so pogosto nekvalitetni. 

16. 6 PODROČJA JEZIKOVNE ZMOŽNOSTI  

� Zanimalo nas je, kako učitelji ocenjujejo lastno usposobljenost na različnih področjih 
jezikovne zmožnosti. 

 
Področja 
jezikovne 
zmožnosti 

Usposobljenost N 
 

M SD 
Zelo 

veliko 
pomanj. 

Veliko 
pomanj. 

Določene 
pomanj. 

Malo 
pomanj. 

Brez 
pomanj. 

f f % f f % f f % f f % f f % 
Leksikalna 0 0,0 2 2,0 30 30,0 60 60,0 8 8,0 100 3,74 0,630 
Slovnična 0 0,0 4 4,0 40 40,0 42 42,0 14 14,0 100 3,66 0,768 

Semantična 0 0,0 4 4,0 27 27,0 56 56,0 13 13,0 100 3,78 0,719 
Fonološka 0 0,0 6 6,0 26 26,0 44 44,0 24 24,0 100 3,86 0,853 
Pravopisna 1 1,0 11 11,0 19 19,0 50 50,0 19 19,0 100 3,75 0,925 
Pravorečna 0 0,0 2 2,0 20 20,0 56 56,0 22 22,0 100 3,98 0,710 

 

LEKSIKALNA  

68,0 % učiteljev ocenjuje, da so na področju leksikalne jezikovne zmožnosti v angleščini z 
malo oz. brez pomanjkljivosti, 30,0 % učiteljev ocenjuje, da imajo na tem področju določene 
pomanjkljivosti, le 2,0 % učiteljev pa ocenjuje, da imajo na področju poznavanja besedišča in 
uporabe jezike veliko pomanjkljivosti. Noben učitelj ne ocenjuje, da ima na tem področju zelo 
veliko pomanjkljivosti. 

SLOVNIČNA 

Dobra polovica učiteljev, in sicer 56,0 %, ocenjuje, da so z malo oz. brez pomanjkljivosti na 
področju slovnične jezikovne zmožnosti, 40,0 % učiteljev ima določene pomanjkljivosti, 4,0 
% učiteljev pa ocenjuje, da imajo na tem področju veliko pomanjkljivosti. Noben učitelj ne 
ocenjuje, da ima zelo veliko pomanjkljivosti na slovničnem področju jezikovne zmožnosti v 
angleščini.  

SEMANTIČNA 

69,0 % učiteljev ocenjuje, da so z malo oz. brez pomanjkljivosti na področju semantične 
jezikovne zmožnosti v angleščini, 27,0 % učiteljev ima na tem področju določene 
pomanjkljivosti, le 4,0 % učiteljev pa ocenjuje veliko pomanjkljivosti na področju zavedanja 
in organizacije besed. Noben učitelj ne ocenjuje, da ima na tem področju zelo veliko 
pomanjkljivosti.  

FONOLOŠKA 

Na področju fonološke jezikovne zmožnosti 68,0 % učiteljev ocenjuje, da so z malo oz. brez 
pomanjkljivosti, 26,0 % učiteljev navaja določene pomanjkljivosti, 6,0 % učiteljev pa 
ocenjuje, da imajo pri spretnosti zaznavanja in tvorjenja jezika veliko pomanjkljivosti. Noben 
učitelj ne ocenjuje, da ima na tem področju zelo veliko pomanjkljivosti. 
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PRAVOPISNA 

69,0 % učiteljev ocenjuje, da so na področju pravopisne jezikovne zmožnosti z malo oz. brez 
pomanjkljivosti, 19,0 % učiteljev navaja določene pomanjkljivosti, 11,0 % veliko 
pomanjkljivosti, 1,0 % učiteljev pa ocenjuje, da ima pri pravopisni jezikovni zmožnosti zelo 
veliko pomanjkljivosti.  

PRAVOREČNA 

Da imajo malo pomanjkljivosti oz. so brez pomanjkljivosti na področju pravorečne jezikovne 
zmožnosti, ocenjuje 78,0 % vseh učiteljev, 20,0 % učiteljev ocenjuje, da imajo na tem 
področju določene pomanjkljivosti, le 2,0 % učiteljev pa ocenjuje, da imajo na področju 
pravilne izgovarjave veliko pomanjkljivosti. Noben učitelj ne ocenjuje, da ima na tem 
področju zelo veliko pomanjkljivosti. 

Na podlagi pridobljenih podatkov je razvidno, da učitelji ocenjujejo usposobljenost na 
posameznih področjih jezikovne zmožnosti dosti podobno. Malo bolje ocenjujejo pravorečno 
jezikovno zmožnost v angleščini (M = 3,98), ki je po mnenju M. Brumen (2003) ključnega 
pomena, da učenci ob poslušanju učitelja ne razvijejo in ohranijo napačne izgovarjave. 
Najmanj usposobljeni pa se učitelji počutijo v slovnični jezikovni zmožnosti v angleščini (M 
= 3,66), kar izpostavljajo tudi učitelji angleščine v eni od raziskav (Sešek, 2006), v kateri 
ocenjujejo pravilno rabo vprašalnih stavkov in členov kot najbolj problematično.  

16. 7 KREPITEV JEZIKOVNE KOMPETENCE  

� Zanimalo nas je, kako učitelji krepijo lastno jezikovno kompetenco. Učitelji so imeli 
možnost izbrati več odgovorov. 

 
Graf 6: Načini, kako učitelji krepijo lastno jezikovno kompetenco 

Iz podatkov, ki so razvidni iz Grafa 6, lahko razberemo, da večina učiteljev krepi lastno 
jezikovno kompetenco z gledanjem oddaj v angleščini (89,0 %), s poslušanjem glasbe v 
angleščini (86,0 %) in s prebiranjem literature v angleškem jeziku (83,0 %). Dobra polovica 
učiteljev se udeležuje strokovnih izpopolnjevanj v angleščini (58,0 %) in tujejezikovnih 
seminarjev (51,0 %). Skoraj polovica učiteljev sodeluje z drugimi učitelji, s katerimi si 
izmenjajo izkušnje (49,0 %), učitelji pa dodatno krepijo lastno jezikovno kompetenco tudi z 
izvajanjem samorefleksije o lastni jezikovni kompetenci po zaključeni uri angleščine (31,0 %) 
in preko sodelovanja pri mednarodnih projektih (22,0 %). Manjše število učiteljev se je 
udeležilo tudi mednarodne izmenjave (18,0 %), na kateri so okrepili jezikovno kompetenco.  
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7,0 % učiteljev odgovarja, da lastno jezikovno kompetenco krepijo tudi drugače, in sicer: 
preko pisanja zgodb in pesmi v angleščini (1,0 %), z gledanjem filmov brez podnapisov (2,0 
%), z gledanjem filmov z angleškimi podnapisi (1,0 %), preko vodenja jezikovnih tečajev v 
angleščini (1,0 %), na potovanjih (1,0 %) in z vodenjem ur angleškega jezika (1,0 %).  

� Učitelji so imeli možnost zapisati tudi dodatne predloge, kako izboljšati razvoj 
jezikovne kompetence učiteljev v času izobraževanja in poklica. Učitelji so imeli 
možnost izbrati več odgovorov. Dodatne predloge za krepitev jezikovne kompetence v 
času izobraževanja  je podalo 43,0 % učiteljev, za krepitev jezikovne kompetence v 
času zaposlitve pa 34,0 % učiteljev.  

 
Graf 7: Predlogi za krepitev jezikovne kompetence učiteljev v času izobraževanja 

Največ učiteljev predlaga udeležbo na mednarodni izmenjavi (13,0 %) in večji poudarek na 
jezikovni spretnosti govorjenja v času izobraževanja na fakulteti (12,0 %). Nekaj učiteljev 
izpostavlja potrebo po vključitvi večjega dela prakse v času izobraževanja na fakulteti (7,0 
%), možnosti udeležbe na tujejezičnih seminarjih v času študija (5,0 %) in željo po več 
konverzacije (2,0 %). Po 1,0 % učiteljev pa predlaga več didaktike (1,0 %), organizacijo 
izletov v tujino (1,0 %), študij v tujini (1,0 %) in ogled TV-serij (1,0 %).  

 
Graf 8: Predlogi za krepitev jezikovne kompetence učiteljev v času zaposlitve 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Mednarodne izmnenjave

Poudarek na govorjenju

Več prakse

Tujejezični seminarji

Več konverzacije

Več didaktike

Ogled TV serij

Organizacija izletov v tujino

Študij v tujini

Predlogi za krepitev jezikovne kompetence v času 
izobraževanja

Učitelji

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Seminarji

Mednarodne izmenjave

Sodelovanje z učitelji

Mednarodni projekti

Hospitacije pri izkušenih učiteljih

Vseživljenjsko učenje

Posodobljen učni načrt

Delavnice za ohranjanje…

Predlogi za krepitev jezikovne kompetence v času 
zaposlitve  

Učitelji



50 

Nekaj predlogov imajo učitelji tudi za krepitev jezikovne kompetence v času zaposlitve, in 
sicer udeležbo učiteljev na seminarjih (11,0 %), mednarodne izmenjave (7,0 %), sodelovanje 
z učitelji (6,0 %), mednarodne projekte (4,0 %) in hospitacije na urah angleščine pri izkušenih 
učiteljih angleščine (3,0 %). Po 1,0 % učiteljev pa predlaga vseživljenjsko učenje, 
posodobljen učni načrt za angleščino in delavnice za ohranjanje kompetenc. 

Tudi v obširni raziskavi (Butler, 2004), ki je bila izvedena s korejskimi, tajvanskimi in 
japonskimi učitelji, so učitelji izpostavili željo po dodatni krepitvi jezikovne kompetence. 
Tudi oni so se v ta namen udeležili dodatnih izobraževanj in mednarodnih izmenjav, poleg 
tega pa so se udeležili tudi poletnih delavnic.  

16. 8 MEDKULTURNA KOMPETENCA 

� V sklopu tega vprašanja nas je zanimalo, kakšno imajo učitelji stališče glede trditev, ki 
se povezujejo z medkulturno kompetenco.  

Trditve Stopnja strinjanja Skupaj 
Sploh se 

ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Se ne 
morem 
odločiti 

Se 
strinjam 

Se 
popolnoma 

strinjam 
f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % 

Medkulturno 
zavest imam 

dobro razvito. 

0 0,0 0 0,0 23 23,0 59 59,0 18 18,0 100 100,0 

Medkulturno 
kompetenco sem 

v času 
izobraževanja na 
fakulteti najbolj 

okrepil/-a. 

4 4,0 33 33,0 39 39,0 18 18,0 6 6,0 100 100,0 

Kulturne vsebine 
vključujem že od 
samega začetka 

poučevanja 
angleščine. 

1 1,0 11 11,0 28 28,0 42 42,0 18 18,0 100 100,0 

Zavzemam se za 
večjezičnost in 
raznojezičnost. 

0 0,0 0 0,0 13 13,0 58 58,0 29 29,0 100 100,0 

Poleg angleščine 
obvladam še vsaj 

en tuji jezik. 

5 5,0 32 32,0 7 7,0 29 29,0 27 27,0 100 100,0 

Vzpostavljen 
imam pozitiven 
in konstruktiven 

odnos do 
razumevanja 

kulturnih razlik. 

0 0,0 0 0,0 8 8,0 48 48,0 44 44,0 100 100,0 

Imam znanje o 
družbeno-

kulturnem ozadju 
učencev. 

0 0,0 2 2,0 19 19,0 54 54,0 25 25,0 100 100,0 
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Pogosto izbiram 
teme, ki se 

povezujejo s 
seznanjanjem z 

drugimi 
kulturami. 

1 1,0 7 7,0 33 33,0 50 50,0 9 9,0 100 100,0 

Upoštevam 
iniciative 

učencev na temo 
medkulturnosti. 

0 0,0 6 6,0 15 15,0 59 59,0 20 20,0 100 100,0 

Tabela 16:Stališča učiteljev do trditev, ki se nanašajo na medkulturno kompetenco 

77,0 % učiteljev se s trditvijo, da imajo medkulturno zavest dobro razvito, strinja oz. 
popolnoma strinja, ostalih 23,0 % učiteljev pa se ni moglo odločiti. Noben učitelj ne 
odgovarja, da se s trditvijo ne strinja oz. sploh ne strinja.  

39,0 % učiteljev se ni moglo odločiti, ali so medkulturno kompetenco v angleščini v času 
izobraževanja na fakulteti najbolj okrepili, 37,0 % učiteljev se ne strinja oz. sploh ne strinja s 
to trditvijo, 24,0 % učiteljev pa se strinja oz. popolnoma strinja s to trditvijo.  

60,0 % učiteljev se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da kulturne vsebine vključujejo že 
od samega začetka poučevanja angleščine, 28,0 % učiteljev se ni moglo odločiti, 11,0 % 
učiteljev pa se s trditvijo ne strinja. Le 1,0 % učiteljev odgovarja, da se s trditvijo sploh ne 
strinja.  

Večina učiteljev se s trditvijo, da se zavzemajo za večjezičnost in raznojezičnost, strinja oz. 
popolnoma strinja (87,0 %), ostali učitelji pa se niso mogli odločiti, ali se s trditvijo strinjajo 
ali ne (13,0 %). Noben učitelj ne odgovarja, da se s trditvijo ne strinja oz. sploh ne strinja.  

56,0 % učiteljev se s trditvijo, da poleg angleščine obvladajo vsaj še en tuji jezik, strinja oz. 
popolnoma strinja, 37,0  % učiteljev se s tem ne strinja oz. sploh ne strinja, 7,0 % učiteljev pa 
se ni moglo odločiti.   

Skoraj vsi učitelji se strinjajo oz. popolnoma strinjajo s trditvijo, da imajo vzpostavljen 
pozitiven in konstruktiven odnos do razumevanja kulturnih razlik (92,0 %), ostali učitelji pa 
se niso mogli odločiti (8,0 %).  

79,0 % učiteljev se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da imajo znanje o družbeno-
kulturnem ozadju učencev, 19,0 % učiteljev se ni moglo odločiti, 2,0 % učiteljev pa se s 
trditvijo ne strinja. Noben učitelj ne odgovarja, da se s trditvijo sploh ne strinja. 

Dobra polovica učiteljev (59,0 %) se s strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da pogosto 
izbirajo teme, ki se povezujejo s seznanjanjem z drugimi kulturami, 33,0 % učiteljev se ni 
moglo odločiti, 8,0 % pa je učiteljev, ki se s trditvijo ne strinjajo oz. sploh ne strinjajo. 

79,0 % učiteljev se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da upoštevajo iniciative učencev 
na temo medkulturnosti, 15,0 % učiteljev se ni moglo odločiti, najmanj pa je učiteljev, ki se s 
trditvijo ne strinjajo (6,0 %). Noben učitelj ne odgovarja, da se s trditvijo sploh ne strinja. 

� Preverili smo, ali obstaja povezanost med predhodnim izobraževanjem učiteljev in 
oceno razvitosti njihove lastne medkulturne kompetence. 
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 Kako na splošno ocenjujete 
razvitost lastne 

medkulturne kompetence? 
Učitelji RP Anglisti 

Medkulturno kompetenco v 
angleščini sem v času 

izobraževanja na fakulteti 
najbolj okrepil/-a. 

Pearsonov korelacijski 
koeficient 

0,236 0,318 

Stopnja tveganja  0,040 0,129 
N 76 24 

Tabela 17: Povezanost med predhodnim izobraževanjem in oceno razvitosti medkulturne kompetence 

Med predhodnim izobraževanjem učiteljev razrednega pouka in razvojem njihove lastne 
medkulturne kompetence obstaja šibka pozitivna korelacija (r = 0,236), saj se vrednost 
povezanosti nahaja med 0 in 0,2.  

Med predhodnim izobraževanjem anglistov in razvojem njihove lastne medkulturne 
kompetence obstaja šibka pozitivna korelacija (r = 0,318), saj se vrednost povezanosti nahaja 
med 0,2 in 0,4.  

Na podlagi pridobljenih podatkov sklepamo, da povezanost med predhodnim izobraževanjem 
učiteljev in razvojem njihove lastne medkulturne kompetence obstaja in je šibkejša pri 
učiteljih razrednega pouka kot pri anglistih.  

16. 9 TEŽAVE PRI VKLJUČEVANJU KULTURNIH VSEBIN PRI POUKU  

� V sklopu tega vprašanja nas je zanimalo, s katerimi težavami se učitelji najpogosteje  
soočajo ob vključevanju kulturnih vsebin pri pouku in kako pogosto.  

Težave Pogostost soočanja s težavami N 
 
 

M 
 
 

SD 
Nikoli Redko Srednje 

pogosto 
Pogosto Vedno 

f f  % f f  % f f  % F f % f f % 
Težave imam 

pri 
razumevanju 

pojma 
medkulturna 
kompetenca. 

19 19,0 42 42,0 29 29,0 9 9,0 1 1,0 100 2,31 0,918 

Težave imam 
pri razvijanju 

lastne 
medkulturne 

zavesti. 

37 37,0 39 39,0 19 19,00 5 5,0 0 0,0 100 1,92 0,872 

Za ustrezno 
obravnavanje 

kulturnih 
vsebin pri 
pouku mi 

zmanjka časa. 

3 3,0 31 31,0 33 33,0 31 31,0 2 2,0 100 2,98 0,910 

Težave imam z 
vključevanjem 

otrok 

38 38,0 43 43,0 13 13,0 4 4,0 2 2,0 100 1,89 0,920 
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priseljencev v 
pouk. 

Nimam dovolj 
znanja in 

izkušenj, kako 
v pouk 

vključiti 
kulturne 
vsebine. 

18 18,0 36 36,0 33 33,0 13 13,0 0 0,0 100 2,43 0,924 

S težavo 
najdem 

primerno učno 
gradivo, ki 
vključuje 
kulturne 
vsebine. 

19 19,0 28 28,0 32 32,0 19 19,0 2 2,0 100 2,57 1,066 

Težave imam 
pri preseganju 

lastnih 
stereotipov 
kulturnih 

raznolikosti. 

71 71,0 20 20,0 7 7,0 2 2,0 0 0,0 100 1,40 0,711 

Tabela 18: Pogostost soočanja s težavami pri vključevanju kulturnih vsebin pri pouku 

ČAS ZA OBRAVNAVO KULTURNIH VSEBIN  

Najpogosteje se učitelji srečujejo s težavo, da jim za ustrezno obravnavanje kulturnih vsebin 
pri pouku zmanjka časa (M = 2,98; SD = 0,910), in sicer jih 33,0 % ocenjuje, da se s tem 
srednje pogosto soočajo, 31,0 % učiteljev redko, 31,0 % učiteljev pogosto, 3,0 % učiteljev 
nikoli, le 2,0 % učiteljev pa ima tovrstne težave vedno.  

UČNO GRADIVO  

Na drugem mestu po pogostosti je težava, da učitelji težko najdejo primerno učno gradivo, ki 
vključuje kulturne vsebine (M = 2,57; SD = 1,066), in sicer jih 47,0 % ocenjuje, da imajo pri 
tem težave le redko oz. nikoli, 32,0 % učiteljev srednje pogosto, 21,0 % učiteljev pa ocenjuje, 
da se pogosto oz. vedno soočajo s tem, da s težavo najdejo primerno učbeniško gradivo z 
vključenimi elementi kulturne vsebine.  

ZNANJE IN IZKUŠNJE 

Občasno se učitelji srečujejo tudi s tem, da nimajo dovolj znanja in izkušenj, kako v pouk 
vključiti kulturne vsebine (M = 2,43; SD = 0,924), in sicer jih dobra polovica (54,0 %) 
ocenjuje, da se redko oz. nikoli soočajo s to težavo, 33,0 % učiteljev se s to težavo srednje 
pogosto sooča, 13,0 % učiteljev pa pogosto. Noben učitelj ne odgovarja, da se s to težavo 
vedno sooča.  

POJEM MEDKULTURNA KOMPETENCA  

Razumevanje pojma medkulturna kompetenca za učitelje le redko predstavlja problem. Iz 
podatkov v tabeli je razvidno, da ima z razumevanjem pojma medkulturna kompetenca redko 
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ali nikoli težave 61,0 % učiteljev, 29,0 % srednje pogosto, 9,0 % učiteljev pogosto, 1,0 % 
učiteljev pa vedno. 

V eni od sodobnejših raziskav (Štrajn, 2016) so prišli do drugačnih ugotovitev, in sicer so v 
okviru projekta LACE, ki je bil izveden leta 2008, ugotovili, da imajo učitelji težave pri 
razumevanju pojma medkulturna kompetenca in da nimajo dovolj znanja in izkušenj, kako 
razvijati to kompetenco.  

RAZVIJANJE LASTNE MEDKULTURNE ZAVESTI 

Učitelji ocenjujejo, da imajo le redko težave z razvijanjem lastne medkulturne zavesti (M = 
1,92; SD = 0,872), in sicer se 76,0 % vseh učiteljev le redko oz. nikoli ne sooča s tem, 19,0 % 
srednje pogosto, le 5,0 % učiteljev pa se s to težavo pogosto sooča. Noben učitelj ne ocenjuje, 
da ima vedno težave pri razvijanju lastne medkulturne zavesti.  

VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V POUK 

Učitelji ocenjujejo, da se zelo redko soočajo s tem, da imajo težave pri vključevanju otrok 
priseljencev v pouk (M = 1,89; SD = 0,920), in sicer jih  81,0 % ocenjuje, da ima le redko oz. 
nikoli težave pri vključevanju otrok priseljencev v pouk angleščine, 13,0 % učiteljev se s tem 
srečuje srednje pogosto, le 6,0 % učiteljev pa ocenjuje, da se s to težavo pogosto ali vedno 
srečujejo.  

PRESEGANJE LASTNIH STEREOTIPOV 

Najmanj pogosto se učitelji soočajo s tem, da bi imeli težave pri preseganju lastnih stereotipov 
kulturnih raznolikosti (M = 1,40; SD = 0,711), saj skoraj vsi učitelji (91,0 %) ocenjujejo, da 
imajo le redko oz. nikoli težave pri preseganju lastnih stereotipov, 7,0 % učiteljev ima s tem 
srednje pogosto težave, le 2,0 % učiteljev pa ocenjuje, da se pogosto soočajo s težavami na 
tem področju.  

16. 10 KREPITEV MEDKULTURNE KOMPETENCE  

� Preverili smo, na katere načine učitelji krepijo lastno medkulturno kompetenco. 
Učitelji so imeli možnost izbrati več odgovorov. 

 
Graf 9: Načini, kako učitelji krepijo svojo lastno medkulturno kompetenco 

Iz podatkov, ki so razvidni iz Grafa 9, lahko razberemo, da največ učiteljev krepi lastno 
medkulturno kompetenco z uporabo metode CLIL pri pouku (61,0 %), polovica učiteljev pa 
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navaja, da z znanjem še vsaj enega tujega jezika poleg angleščine (50,0 %). Učitelji dodatno 
krepijo svojo medkulturno kompetenco tudi s sodelovanjem pri mednarodnih projektih (35,0 
%), z udeležbo na strokovnih izobraževanjih (31,0 %), s sodelovanjem z ostalimi učitelji z 
drugačnim družbeno-kulturnim ozadjem za skupne cilje (29,0 %) in preko branja literature na 
temo razvijanja medkulturne kompetence (29,0 %). Nekaj učiteljev je svojo medkulturno 
kompetenco okrepilo tudi na mednarodni izmenjavi (18,0 %).   

4,0 % učiteljev odgovarja, da medkulturno kompetenco krepijo tudi drugače, in sicer 2,0 % 
učiteljev preko potovanj in spoznavanja tujih kultur, 1,0 % učiteljev preko pogovora o drugih 
kulturah s svojimi učenci, 1,0 % učiteljev pa krepi svojo medkulturno kompetenco tako, da 
ima partnerja iz druge države. 

� Učitelji so lahko podali tudi predloge za izboljšanje razvoja medkulturne kompetence 
učiteljev v času izobraževanja in poklica. Dodatne predloge za krepitev medkulturne 
kompetence v času izobraževanja je podalo 31,0 % učiteljev, predloge za krepitev 
medkulturne kompetence v času zaposlitve pa 26,0 % učiteljev.   

 
Graf 10: Predlogi za krepitev medkulturne kompetence učiteljev v času izobraževanja 

15,0 % učiteljev predlaga udeležbo na mednarodni izmenjavi, po 2,0 % učiteljev predlaga 
dodaten predmet na temo medkulturnosti v času izobraževanja, samoizobraževanje, več 
konkretnih primerov vključevanja medkulturnosti pri predavanjih in vajah na fakulteti, študij 
v tujini, povezovanje s tujimi študenti in udeležbo na tujejezičnih seminarjih, po 1,0 % 
učiteljev pa predlaga ekskurzije v različne države v času študija, udeležbo na mednarodnih 
projektih, več CLIL-a v času študija in izvajanje prakse v tujini.  
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Graf 11: Predlogi za krepitev medkulturne kompetence učiteljev v času zaposlitve 

Nekaj predlogov so imeli učitelji tudi za krepitev medkulturne kompetence učiteljev v času 
zaposlitve, in sicer največ učiteljev predlaga dodatna izobraževanja na temo medkulturnosti v 
času zaposlitve (8,0 %), sodelovanje pri mednarodnih projektih (7,0 %), samoizobraževanje 
(4,0 %) in mednarodne izmenjave (4,0 %). Po 1,0 % učiteljev pa predlaga vključevanje tujih 
učiteljev, naravnih govorcev (angl. native speakers) pri pouku angleščine, sistemske rešitve 
na državni ravni in vključevanje priseljencev k poku angleščine. 

16. 11 SPECIALNO-DIDAKTIČNA KOMPETENCA 

� V sklopu tega vprašanja nas je zanimalo, kakšno stališče imajo učitelji glede trditev, ki 
se nanašajo na specialno-didaktično kompetenco. 
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znanja o didaktiki 

angleščine 
zgodnjega 
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3 3,0 12 12,0 24 24,0 43 43,0 18 18,0 100 100,0 
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zgodnji stopnji 
angleščine. 
Neustrezni 

didaktični pristop 
poučevanja na 
zgodnji stopnji 

negativno vpliva 
na otrokovo 
uspešnost pri 

učenju angleščine. 

0 0,0 1 1,0 10 10,0 27 27,0 62 62,0 100 100,0 

V razredu pogosto 
menjam didaktične 

pristope 
poučevanja. 

0 0,0 3 3,0 13 13,0 53 53,0 31 31,0 100 100,0 

Velik poudarek pri 
zgodnjem 

poučevanju dajem 
motivacijskim 
dejavnostim. 

0 0,0 1 1,0 6 6,0 40 40,0 53 53,0 100 100,0 

Učne cilje in 
vsebine prilagajam 
glede na kognitivni 

razvoj učencev. 

0 0,0 1 1,0 5 5,0 56 56,0 38 38,0 100 100,0 

Glede na 
zmožnosti učencev 
diferenciram pouk 
angleščine v fazah 

načrtovanja, 
izvedbe, 

preverjanja in 
ocenjevanja. 

1 1,0 3 3,0 16 16,0 52 52,0 18 28,0 100 100,0 

Tabela 19: Stališča učiteljev do trditev, ki se nanašajo na specialno-didaktično kompetenco 

61,0 % učiteljev se s trditvijo, da so v času izobraževanja na fakulteti pridobili dovolj znanja o 
didaktiki zgodnjega poučevanja, strinja oz. popolnoma strinja, 24,0 % učiteljev se ni moglo 
odločiti, 15,0 % učiteljev pa se s to trditvijo ne strinja oz. sploh ne strinja.  

S trditvijo, da so specialno-didaktično kompetenco v angleščini v času izobraževanja na 
fakulteti najbolj utrdili, se strinja oz. popolnoma strinja 63,0 % učiteljev, 23,0 % učiteljev se s 
tem ne strinja oz. sploh ne strinja, medtem ko se 14,0 % učiteljev ni moglo odločiti.  

77,0 % učiteljev se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da so seznanjeni z različnimi 
teorijami poučevanja angleščine na zgodnji stopnji, 19,0 % učiteljev se ni moglo odločiti, le 
4,0 % učiteljev pa se s trditvijo ne strinja oz. sploh ne strinja. 

Večina učiteljev, in sicer 89,0 %, se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da neustrezni 
didaktični pristop poučevanja na zgodnji stopnji negativno vpliva na otrokovo uspešnost pri 
učenju angleščine, 10,0 % učiteljev se ni moglo odločiti, le 1,0 % učiteljev pa odgovarja, da 
se s tem ne strinja. Noben učitelj ne odgovarja, da se s trditvijo sploh ne strinja. 
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Največ učiteljev (84,0 %) se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da v razredu pogosto 
menjajo didaktične pristope poučevanja, ostali učitelji pa se niso mogli odločiti (13,0 %) ali 
pa se s tem ne strinjajo (3,0 %). Noben učitelj ne odgovarja, da se s trditvijo sploh ne strinja. 

Večina učiteljev, tj. 93,0 %, se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da pri zgodnjem 
poučevanju dajejo prednost motivacijskim dejavnostim, 6,0 % učiteljev se ni moglo odločiti, 
le 1,0 % učiteljev pa se s to trditvijo ne strinja. Noben učitelj ne odgovarja, da se s trditvijo 
sploh ne strinja.  

Da je motivacija dobro zastopan element pouka, ugotavlja v okviru raziskovanja poučevanja 
tujega jezika v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju tudi L. Rakovec (2017), ki izpostavlja 
uvodno motivacijo kot pogost in kvalitetno izpeljan del učne ure tujega jezika.  

Skoraj vsi učitelji (94,0 %) se strinjajo oz. popolnoma strinjajo s trditvijo, da učne cilje in 
vsebine prilagajajo glede na kognitivni razvoj učencev, 5,0 % učiteljev se ni moglo odločiti, le 
1,0 % učiteljev pa se s tem ne strinja. Noben učitelj ne odgovarja, da se s trditvijo sploh ne 
strinja. 

80,0 % učiteljev se strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da glede na zmožnosti učencev 
diferencirajo pouk angleščine, 16,0 % učiteljev se ni moglo odločiti, 3,0 % učiteljev se s to 
trditvijo ne strinja, 1,0 % učiteljev pa se s tem popolnoma ne strinja.  

� Preverili smo, ali obstaja povezanost med predhodnim izobraževanjem učiteljev in 
oceno razvitosti njihove lastne specialno-didaktične kompetence. 

 Kako na splošno ocenjujete 
razvitost lastne specialno-
didaktične kompetence? 

 Učitelji RP Anglisti 
Specialno-didaktično 

kompetenco v angleščini 
sem v času izobraževanja 

na fakulteti najbolj 
okrepil/-a. 

Pearsonov korelacijski 
koeficient 

0,255 0,046 

Stopnja tveganja 0,026 0,832 
N 76 24 

Tabela 20: Povezanost med predhodnim izobraževanjem in oceno razvitosti specialno-didaktične kompetence 

Med predhodnim izobraževanjem učiteljev razrednega pouka in razvojem njihove lastne 
specialno-didaktične kompetence obstaja šibka pozitivna korelacija (r = 0,255), saj se 
vrednost povezanosti nahaja med 0,2 in 0,4.  

Med predhodnim izobraževanjem anglistov in razvojem njihove lastne specialno-didaktične 
kompetence obstaja zanemarljiva pozitivna korelacija (r = 0,046), saj se vrednost povezanosti 
nahaja med 0 in 0,2.  

Na podlagi pridobljenih podatkov sklepamo, da povezanost med predhodnim izobraževanjem 
učiteljev in razvojem njihove lastne specialno-didaktične kompetence obstaja in je pri 
učiteljih razrednega pouka močnejša kot pri anglistih. Bolj kot so učitelji okrepili specialno-
didaktično kompetenco v angleščini v času izobraževanja na fakulteti, bolje ocenjujejo 
razvitost lastne specialno-didaktične kompetence v času zaposlitve.   
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16. 12 ELEMENTI IN DEJAVNOSTI PRI POUČEVANJU ANGLEŠČINE  

� Zanimalo nas je, kako pogosto učitelji vključujejo različne elemente in dejavnosti pri 
poučevanju angleščine v prvem triletju.  

Elementi 
in 

dejavnosti 

Pogostost vključevanja elementov in dejavnosti Skupaj M SD 
Nikoli Redko Srednje 

pogosto 
Pogosto Vedno 

f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % 
Pesem 0 0,0 1 1,0 7 7,0 50 50,0 42 42,0 100 100,0 4,33 0,652 

Slikanica 0 0,0 2 2,0 23 23,0 52 52,0 23 23,0 100 100,0 3,96 0,737 
Gibalne 

dejavnosti 
0 0,0 2 2,0 6 6,0 30 30,0 62 62,0 100 100,0 4,52 0,703 

Vizualna 
podpora 

0 0,0 0 0,0 2 2,0 23 23,0 75 75,0 100 100,0 4,73 0,489 

Igra 0 0,0 0 0,0 10 10,0 38 38,0 52 52,0 100 100,0 4,42 0,669 
Igra vlog 2 2,0 14 14,0 34 34,0 38 38,0 12 12,0 100 100,0 3,44 0,946 

Lutka 18 18,0 32 32,0 27 27,0 17 17,0 6 6,0 100 100,0 2,61 1,145 
Tabela 21: Pogostost vključevanja elementov in dejavnosti pri pouku angleščine 

VIZUALNA PODPORA 

Iz predstavljenih podatkov v Tabeli 21 je razvidno, da učitelji najpogosteje pri pouku 
angleščine v prvem triletju osnovne šole vključujejo vizualno podporo (M = 4,73; SD = 
0,489). Skoraj vsi učitelji (98,0 %) ocenjujejo, da vizualno podporo (slikovne kartice, 
fotografije, plakati, ilustracije …) vključujejo pogosto oz. vedno, le 2,0 % učiteljev pa 
ocenjuje, da vizualno podporo srednje pogosto vključuje pri zgodnjem poučevanju angleščine. 
Noben učitelj ne odgovarja, da vizualno podporo uporablja nikoli oz. redko.  

Drugačne izsledke v svoji raziskavi prikazuje L. Rakovec (2017), v kateri opozarja na to, da 
med opazovanimi urami tujega jezika v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju ni bilo zaslediti 
dovolj vizualne podpore in konkretnih predmetov iz vsakdanjega življenja, medtem ko je bila 
uporaba slikovnih kartic iz učbeniških kompletov prepogosta.  

GIBALNE DEJAVNOSTI 

Na drugem mestu po pogostosti so od predlaganih elementov in dejavnosti gibalne dejavnosti 
(M = 4,52; SD = 0,703), ki jih pri pouku angleščine pogosto oz. vedno vključuje 92,0 % 
učiteljev, 6,0 % srednje pogosto, le 2,0 % učiteljev pa gibalne dejavnosti redko vključuje pri 
pouku angleščine. Noben učitelj ne odgovarja, da gibalnih dejavnosti pri pouku angleščine v 
prvem triletju ne vključuje.  

IGRA 

Na tretjem mestu po pogostosti je element igre (M = 4,42; SD = 0,669). Igro pri poučevanju 
angleščine v prvem triletju pogosto oz. vedno vključuje kar 90,0 % učiteljev, ostalih 10,0 % 
učiteljev pa ta element vključuje srednje pogosto. Noben učitelj ne odgovarja, da igro le redko 
uporablja pri poučevanju angleščine oz. nikoli.  
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PESEM  

Tudi pesem je zelo pogosto vključen element pri poučevanju angleščine v prvem triletju (M = 
4,33; SD = 0,652). 92,0 % učiteljev ocenjuje, da pesmi pri pouku angleščine v prvem triletju 
pogosto oz. vedno vključujejo, 7,0 % učiteljev jih srednje pogosto vključuje, le 1,0 % 
učiteljev pa pesmi pri poučevanju angleščine redko uporabi. Noben učitelj ne ocenjuje, da 
pesmi pri poučevanju angleščine ne vključuje. 

SLIKANICA 

Visoko na lestvici pogosto uporabljenih elementov in dejavnosti pri zgodnjem poučevanju 
angleščine se pojavi tudi slikanica (M = 3,96; SD = 0,737), katero pogosto oz. vedno 
vključuje pri poučevanju angleščine tri četrtine učiteljev (75,0 %), slaba četrtina učiteljev 
(23,0 %) slikanice srednje pogosto vključuje, le 2,0 % učiteljev pa slikanice le redko vključuje 
pri poučevanju angleščine. Da slikanic pri pouku angleščine ne vključuje, ne odgovarja noben 
učitelj.  

IGRA VLOG 

Dosti manj učiteljev pri poučevanju angleščine v prvem triletju osnovne šole uporablja igro 
vlog (M = 3,44; SD = 0,946), in sicer jih polovica (50,0 %) ocenjuje, da igro vlog pogosto oz. 
vedno vključuje pri poučevanju angleščine, 34,0 % učiteljev ta element srednje pogosto 
vključuje, 14,0 % učiteljev redko, 2,0 % učiteljev pa navaja, da igro vlog nikoli ne vključuje 
pri poučevanju angleščine v prvem triletju osnovne šole.  

LUTKA  

Najmanj pogosto učitelji pri poučevanju angleščine v prvem triletju osnovne šole vključujejo 
lutko (M = 2,61; SD = 1,145), saj jih kar 50,0 % ocenjuje, da lutko pri zgodnjem poučevanju 
angleščine le redko uporabijo oz. nikoli. 27,0 % učiteljev lutko pri pouku angleščine srednje 
pogosto uporabi, 17,0 % pogosto, le 6,0 % učiteljev pa lutko pri poučevanju angleščine v 
prvem triletju uporablja vedno.   

Na podlagi pridobljenih podatkov sklepamo, da učitelji pogosto vključujejo različne elemente 
in dejavnosti pri urah angleščine v prvem triletju, kar kot pomemben vidik pouka izpostavlja 
tudi Borg (2013) v eni od svojih raziskav, v kateri je prišel do ugotovitve, da se učenci 
pozitivno odzivajo na zabaven pouk angleščine z veliko dejavnostmi. To ugotavlja tudi L. 
Rakovec (2017), ki v svoji raziskavi opazovanih ur tujega jezika ugotavlja, da pouk tujega 
jezika vsebuje različne in pestre dejavnosti, še posebej element igre.  

16. 13 PRISTOPI  POUČEVANJA ANGLEŠČINE  

� Preverili smo tudi, katere pristope poučevanja angleščine učitelji najpogosteje izvajajo 
pri pouku angleščine v prvem triletju osnovne šole.   

Pristopi poučevanja Učitelji Skupaj 
Razredni učitelji Anglisti 

f f  % f f  % f f  % 
Slušno-jezikovni 

pristop 
9 11,8 4 16,6 13 13,0 

Popolni 
telesni odziv 

22 28,9 2 8,3 24 24,0 

Komunikacijski 6 7,9 5 20,8 11 11,0 
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pristop 
Na dejavnostih 
temelječ pristop 

16 21,1 5 20,8 21 21,0 

Na zgodbah temelječ 
pristop 

14 18,4 7 29,2 21 21,0 

Medpredmetni pristop 4 5,3 0 0,0 4 4,0 
Metoda CLIL 

 
5 6,6 1 4,2 6 6,0 

Skupaj 76 76,0 24 24,0 100 100,0 
Tabela 22: Najpogosteje uporabljeni pristopi poučevanja angleščine 

Učitelji pri poučevanju angleščine v prvem triletju najpogosteje uporabljajo metodo 
popolnega telesnega odziva (24,0 %), malo manj pa je učiteljev, ki najpogosteje uporabljajo 
na dejavnostih temelječ pristop (21,0 %) in na zgodbah temelječ pristop (21,0 %). Ostali 
učitelji pri zgodnjem poučevanju angleščine najpogosteje uporabljajo slušno-jezikovni pristop 
(13,0 %), komunikacijski pristop (11,0 %), metodo CLIL (6,0 %), najmanj učiteljev pa kot 
najpogostejši pristop navaja medpredmetni pristop (4,0 %).  

28,9 % učiteljev razrednega pouka navaja, da je metoda popolnega telesnega odziva  
najpogostejši pristop poučevanja, ki ga uporabljajo pri pouku angleščine, z 21, 2 % sledijo 
učitelji razrednega pouka, ki najpogosteje uporabljajo na dejavnostih temelječ pristop, nekaj 
manj pa je učiteljev razrednega pouka, ki pri pouku angleščine najpogosteje uporablja na 
zgodbah temelječ pristop (18, 4 %). Ostali učitelji razrednega pouka pri zgodnjem poučevanju 
angleščine najpogosteje uporabljajo slušno-jezikovni pristop (11,8 %), komunikacijski pristop 
(7,9 %), metodo CLIL (6,6 %) ali  medpredmetni pristop (5,3 %).  

Največ anglistov navaja, da pri poučevanju angleščine v prvem triletju najpogosteje izvajajo 
na zgodbah temelječ pristop (29,2 %), temu pa sledijo učitelji, ki najpogosteje izvajajo 
komunikacijski pristop (20, 8 %) in na dejavnostih temelječ pristop (20, 8 %). 16, 6 % 
anglistov najpogosteje izvaja slušno-jezikovni pristop, 8,3 % popolni telesni odziv, 4, 2 % 
metodo CLIL, noben anglist pa ni odgovoril, da pri zgodnjem poučevanju angleščine 
najpogosteje izvaja medpredmetni pristop. 

Iz izračunanih povprečnih vrednosti ugotovimo, da učitelji pri poučevanju angleščine 
najpogosteje izvajajo popolni telesni odziv (M = 2,81), sledi na zgodbah temelječ pristop (M 
= 3,19) in na dejavnostih temelječ pristop (M = 3,54). Dosti redkeje pa učitelji pri poučevanju 
uporabljajo komunikacijski pristop (M = 3,98) in slušno-jezikovni pristop (M = 4,48). Daleč 
najredkeje učitelji pri zgodnjem poučevanju angleščine uporabljajo metodo CLIL (M = 4,98) 
ter medpredmetni pristop (M = 5,03). 

Medpredmetni pristop poučevanja in CLIL sta na podlagi pridobljenih podatkov najredkeje 
zastopana pristopa poučevanja tujega jezika, kar ugotavljajo tudi v eni od raziskav (Jazbec in 
Dagarin Fojkar, 2010), ki je bila izvedena na začetku izvajanja projekta Uvajanje tujega jezika 
in jezikovnega/medkulturnega uzaveščenja v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne 
šole in v kateri ugotavljajo, da učitelji v večini še vedno uporabljajo t. i. tradicionalno 
poučevanje tujega jezika. Da med urami angleščine ni zaslediti pravega medpredmetnega 
povezovanja z ostalimi predmeti ali CLIL-a, ugotavlja  v svoji raziskavi tudi L. Rakovec 
(2017).  
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16. 14 KREPITEV SPECIALNO-DIDAKTIČNE KOMPETENCE 

� Preverili smo, na katere načine učitelji krepijo lastno specialno-didaktično 
kompetenco. Učitelji so imeli možnost izbrati več odgovorov.  

 
Graf 12: Načini, kako učitelji krepijo lastno specialno-didaktično kompetenco 

Iz Grafa 12 lahko razberemo, da največji odstotek učiteljev, in sicer 68,0 %, odgovarja, da 
svojo lastno specialno-didaktično kompetenco največkrat krepijo s sodelovanjem z ostalimi 
učitelji angleščine, s katerimi si izmenjajo primere dobrih praks, velik procent pa je tudi 
učiteljev, ki kompetenco krepi z udeležbo na strokovnih izobraževanjih na temo poučevanja 
angleščine na zgodnji stopnji (62,0 %), s prebiranjem literature na temo poučevanja 
angleščine na zgodnji stopnji (57,0 %), z izvajanjem samorefleksije o pristopih poučevanja, ki 
so jih uporabili pri uri (55,0 %) in preko didaktičnih delavnic zgodnjega poučevanja 
angleščine (55,0 %). Dosti manjši procent učiteljev odgovarja, da lastno specialno-didaktično 
kompetenco krepijo z udeležbo na mednarodnih projektih (27,0 %). Noben učitelj ne 
odgovarja, da svojo specialno-didaktično kompetenco krepi kako drugače. 

Tudi v okviru projekta za profesionalni razvoj učiteljev (Borg in Edmett, 2018) so prišli do 
ugotovitve, da so učitelji pripravljeni krepiti svojo specialno-didaktično kompetenco za 
poučevanje angleščine in da je samorefleksija za to odlično orodje.  

� Učitelji so lahko podali tudi predloge za izboljšanje razvoja specialno-didaktične  
kompetence učiteljev v času izobraževanja in poklica. Dodatne predloge za krepitev 
specialno-didaktične kompetence v času izobraževanja je podalo 21,0 % učiteljev, 
predloge za krepitev specialno-didaktične kompetence v času zaposlitve pa 24,0 % 
učiteljev. 

 
Graf 13: Predlogi učiteljev za krepitev specialno-didaktične kompetence v času izobraževanja 
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Največ učiteljev za krepitev specialno-didaktične kompetence učiteljev v času študija 
predlaga več prakse, ki bi lahko bila razpršena skozi različna leta študija (6,0 %), malo manj 
je učiteljev, ki predlagajo nastope na šolah v okviru predmeta (4,0 %), več didaktike (2,0 %) 
in samoizobraževanje (2,0 %). Po 1,0 % učiteljev pa predlaga več ur hospitacij, prebiranje 
literature na temo specialne-didaktike, udeležbo na mednarodnih projektih, poudarek 
predavanj in vaj na razvijanju opismenjevanja, študijsko izmenjavo, več praktičnih vsebin v 
času študija in izvajanje samorefleksije o lastnem napredku na področju specialne-didaktike 
angleščine.  

 
Graf 14: Predlogi učiteljev za krepitev specialno-didaktične kompetence v času zaposlitve 

Iz Grafa 14  lahko razberemo, da imajo učitelji tudi nekaj predlogov, kako izboljšati razvoj 
specialno-didaktične kompetence v času zaposlitve, in sicer jih 7,0 % odgovarja, da z 
udeležbo na seminarjih in dodatnih izobraževanjih na temo specialne-didaktike angleščine, 
5,0 % učiteljev predlaga izmenjavo dobrih praks med samimi učitelji, po 3,0 % učiteljev 
navaja hospitacije in sodelovanje z ostalimi učitelji, ki poučujejo angleščino, 2,0 % učiteljev 
predlaga dodatno samoizobraževanje, 1,0 % učiteljev pa predlaga sodelovanje s študenti, 
samorefleksijo, ogled YouTube posnetkov učnih ur angleščine in uporabo različnih pristopov 
poučevanja pri urah angleščine v prvem triletju osnovne šole.   
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IV SKLEP 

V magistrskem delu nas je zanimalo, ali se učitelji počutijo dovolj kompetentne za 
poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole. Preverili smo, katere predmetno-
specifične kompetence so po mnenju učiteljev bistvene za poučevanje angleščine v prvem 
triletju osnovne šole in v kolikšni meri učitelji menijo, da imajo te kompetence tudi razvite. 
Zanimala nas je tudi povezanost med predhodnim izobraževanjem učiteljev in razvojem 
predmetno-specifičnih kompetenc. Ob koncu raziskave smo se osredotočili na profesionalni 
razvoj učiteljev in jih vprašali, na katere načine krepijo lastne predmetno-specifične 
kompetence in kaj so za razvoj le-teh še dodatno pripravljeni narediti.  

V sklopu prvega raziskovalnega vprašanja smo raziskali, katere predmetno-specifične 
kompetence so po mnenju učiteljev bistvene za poučevanje angleščine v prvem triletju. 
Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji izbiri didaktičnih metod in pristopov pripisujejo 
najpomembnejšo vlogo (63,0 %), sledi jezikovna zmožnost učitelja (26,0 %), najmanj 
učiteljev pa najpomembnejšo vlogo učitelja in njegovih predmetno-specifičnih kompetenc 
povezuje z vključevanjem kulturnih vsebin (11,0 %). Preverili smo, ali se med učitelji 
razrednega pouka in anglisti pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, katere 
predmetno-specifične kompetence učiteljev so po njihovem mnenju bistvene za poučevanje 
angleščine v prvem triletju in ugotovili, da razlike obstajajo, saj anglisti v večji meri 
izpostavljajo pomembnost jezikovne zmožnosti učitelja kot učitelji razrednega pouka, 
medtem ko učitelji razrednega pouka v večji meri izpostavljajo pomembnost uporabe 
didaktičnih metod in pristopov kot anglisti. 

V okviru specialno-didaktične kompetence učiteljev smo ugotovili, da učitelji pri poučevanju 
angleščine v prvem triletju najpogosteje vključujejo vizualno podporo, pogosto pa uporabljajo 
tudi gibalne dejavnosti, igro in pesem ter slikanico. Včasih učitelji uporabljajo tudi igro vlog, 
lutko pa le redko vključujejo pri pouku angleščine v nižjih razredih. To ugotavlja tudi M. 
Dagarin Fojkar (2009), ki igre vlog in lutke ne omenja kot pogost element pouka angleščine 
na zgodnji stopnji. Ugotavljamo tudi, da učitelji najpogosteje pri poučevanju angleščine v 
prvem triletju uporabljajo sodobnejše pristope poučevanja, kot sta npr. metoda popolnega 
telesnega odziva in na zgodbah temelječ pristop. Na podlagi pridobljenih rezultatov opazimo, 
da telesni odziv učitelji razrednega pouka ocenjujejo kot najpogosteje uporabljen pristop (28,9 
%), medtem ko anglisti kot najpogosteje uporabljen pristop ocenjujejo na zgodbah temelječ 
pristop (29,2 %). Najverjetneje smo do te ugotovitve prišli zato, ker so večinski vzorec mladi 
učitelji, ki poučujejo angleščino manj kot 5 let (63,0 %) ali med 6‒10 let (18,0 %) in so bili v 
času izobraževanja izpostavljeni pristopom poučevanja, ki so sedaj aktualni. Ne glede na to pa 
sta metoda CLIL in medpredmetni pristop najredkeje zastopana pristopa poučevanja 
angleščine, kar je zaskrbljujoč podatek, saj M. Dagarin Fojkar (2009) izpostavlja, da se tuji 
jezik na zgodnji stopnji vse pogosteje vključuje integrirano, v povezavi z drugimi predmeti in 
vsakodnevno rutino. Tudi v učnem načrtu tujega jezika v prvem razredu  (Učni načrt, Tuji 
jezik v 1. razredu, Neobvezni izbirni predmet, 2013) in v drugem ter tretjem razredu (Učni 
načrt, Tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013) je metoda CLIL omenjena kot ena primernejših 
metod zgodnjega poučevanja tujega jezika. K. Pevec Semec (2015) dodaja, da ravno z 
integrativnim pristopom poučevanja dosežemo, da se učenci učijo bolj celostno in usvajajo 
nove nejezikovne vsebine in nadgrajujejo že obstoječe znanje tujega jezika. Kot pozitiven 
izsledek raziskave ugotavljamo, da kar 84,0 % učiteljev v razredu pogosto menja didaktične 
pristope poučevanja, še 5,0 % več pa je učiteljev, ki se strinjajo oz. popolnoma strinjajo s tem, 
da neustrezni didaktični pristop poučevanja lahko negativno vpliva na otrokovo uspešnost pri 
učenju angleščine. Skela in M. Dagarin Fojkar (2009) sicer izpostavljata, da je težko 
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definirati, kateri pristop poučevanja jezikov na nižji stopnji je najprimernejši, zato je 
pomembno, da se učitelji osredotočijo na potrebe učencev in stremijo k temu, da pogosto 
menjajo pristope poučevanja in skrbijo za to, da je pouk učencem motivirajoč in zanimiv. Da 
je motivacija dobro zastopan element poučevanja, ugotavljamo tudi v naši raziskavi, saj kar 
93,0 % učiteljev daje motivacijskim dejavnostim pri poučevanju angleščine v prvem triletju 
velik poudarek. Učitelji v večini prav tako prilagajajo tudi učne cilje in vsebine glede na 
kognitivni razvoj učencev (94,0 %), nekaj manj pa je učiteljev, ki pouk angleščine tudi 
diferencirajo glede na potrebe učencev (80,0 %).  

V okviru jezikovne kompetence učiteljev smo ugotovili, da je večina učiteljev (81,0 %) 
mnenja, da za poučevanje angleščine v prvem triletju ni dovolj le osnovno znanje angleškega 
jezika, na kar opozarja tudi L. Cameron (2001), ki se ne strinja s tem, da mora biti jezik za 
mlajše učence preprost, saj niso tako kognitivno razviti kot najstniki ali odrasli. Ugotavljamo 
tudi, da imajo učitelji do tega, da je dobro razvita jezikovna kompetenca v maternem jeziku 
predpogoj za razvoj jezikovne kompetence v angleščini, mešana stališča, kar nam je lahko v 
razmislek, saj Skela (2011) v iskanju podobnosti in razlik med materinščino in tujim jezikom 
vidi možnost za jezikovno refleksijo. Veliko učiteljev (63,0 %) se na podlagi pridobljenih 
rezultatov strinja s tem, da se med poukom angleščine izogibajo uporabi maternega jezika, kar 
je v skladu s priporočili učnega načrta tujega jezika v prvem razredu (Učni načrt, Tuji jezik v 
1. razredu, Neobvezni izbirni predmet, 2013) in v drugem ter tretjem razredu (Učni načrt, Tuji 
jezik v 2. in 3. razredu, 2013). K. Pižorn (2008) opozarja, da se zadnja desetletja, ko je 
komunikacijski pristop prevzel vodilno vlogo, materni jezik pri pouku tujega jezika uporablja 
le takrat, ko za njegovo rabo stoji dovolj dober razlog. Učitelji se morajo zavedati prednosti 
rabe tujega jezika, saj, kot je zapisano v učnem načrtu tujega jezika v drugem in tretjem 
razredu (Učni načrt, Tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013), je »učinkovito usvajanje tujega jezika 
v primerjavi z usvajanjem maternega/prvega jezika zgoščeno in časovno omejeno, zato je 
pogosta in intenzivna izpostavljenost tujemu jeziku ključnega pomena« (str. 5).  
 
V okviru medkulturne kompetence se večina učiteljev (87,0 %) zavzema za večjezičnost in 
raznojezičnost, dobra polovica učiteljev (56,0 %) pa poleg angleščine obvlada vsaj še en tuji 
jezik. Učitelji morajo biti seveda pozorni, da dodatnega tujega jezika ne razumejo kot 
ločenega od maternega jezika ali angleščine, temveč da razvijejo jezikovni repertoar, v 
katerem se vsi jeziki med seboj prepletajo in dopolnjujejo (Grosman, 2010). Na podlagi 
pridobljenih rezultatov tudi ugotavljamo, da dobra polovica učiteljev (59,0 %) pogosto izbira 
teme, ki se povezujejo s seznanjanjem z drugimi kulturami in da ob tem upoštevajo tudi 
iniciative učencev na temo medkulturnosti, kar pa je na podlagi sodobnih raziskav še vedno 
premajhen procent, saj sta po mnenju N. Šečerov (2008) jezik in kultura neločljivo povezana. 
 
V sklopu drugega raziskovalnega vprašanja smo ugotavljali, kakšna je povezanost med 
predhodnim izobraževanjem učiteljev in razvojem predmetno-specifičnih kompetenc. Med 
predhodnim izobraževanjem učiteljev in razvojem njihovih predmetno-specifičnih kompetenc 
obstaja zanemarljiva ali šibka korelacija. Ugotavljamo tudi razlike med izobrazbama, saj je 
povezanost med predhodnim izobraževanjem in razvojem lastne jezikovne ter medkulturne 
kompetence učiteljev razrednega pouka šibkejša kot pri anglistih, medtem ko je povezanost 
med predhodnim izobraževanjem in razvojem lastnih specialno-didaktičnih kompetenc 
močnejša pri učiteljih razrednega pouka v primerjavi z anglisti. Na podlagi pridobljenih 
podatkov opazimo, da povezanost torej obstaja, vendar dosti šibkejša, kot smo pričakovali. 
Sklepamo lahko, da učitelji, ki nimajo ravno pozitivne izkušnje s krepitvijo predmetno-
specifičnih kompetenc v času izobraževanja, svoj primanjkljaj na tem področju nadomestijo v 
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času poklica in profesionalnega razvoja, ki je po mnenju S. Jazbec (2009) vseživljenjski 
proces.  
 
Ugotavljamo, da se 63,0 % vseh učiteljev strinja oz. popolnoma strinja s tem, da so v času 
izobraževanja na fakulteti specialno-didaktično kompetenco najbolj okrepili, kar se sklada s 
tem, da 61,0 % vseh učiteljev meni, da so v času izobraževanja na fakulteti pridobili dovolj 
znanja o didaktiki zgodnjega poučevanja angleščine. Ugotavljamo tudi, da 77,0 % vseh 
učiteljev meni, da so seznanjeni z različnimi teorijami poučevanja angleščine. Na podlagi 
pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da izobraževalne ustanove dajejo velik pomen krepitvi 
specialno-didaktične kompetence bodočih učiteljev in jim predstavijo širok spekter pristopov, 
metod, elementov in dejavnosti, ki jih lahko študentje uporabijo v bodočem poklicu.  
 
Ugotavljamo tudi, da fakultete malo manjši poudarek dajejo razvoju jezikovne kompetence 
študentov, saj se le slaba polovica učiteljev (47,0 %) strinja oz. popolnoma strinja s tem, da so 
jezikovno kompetenco v času izobraževanja na fakulteti najbolj okrepili, ne glede na to pa 
dosti več učiteljev meni, da imajo pozitivne izkušnje z učenjem angleščine v času 
izobraževanja (69,0 %). Podatek je malo presenetljiv, saj je na podlagi predmetnikov v času 
izobraževanja učiteljev razvoju jezikovne kompetence pripisan kar velik pomen.    
 
Kot zaskrbljujoč podatek pa ugotavljamo, da izobraževalne ustanove dajejo veliko premajhen 
poudarek razvoju medkulturne kompetence študentov, saj le 24,0 % vseh učiteljev odgovarja, 
da se strinja oz. popolnoma strinja s tem, da so v času izobraževanja na fakulteti medkulturno 
kompetenco najbolj okrepili. Da izobraževanje učiteljev ni vedno na visoki ravni in 
kompetenčno usmerjeno, opozarjajo tudi v globalnih raziskavah (Emery, 2012; Garton idr., 
2011), kjer je izpostavljena želja po dodatnem izobraževanju učiteljev, saj v času 
izobraževanja niso pridobili dovolj znanja, kako razvijati predmetno-specifične kompetence. 
V slovenskem prostoru sicer opazimo pozitivne spremembe glede razvijanja medkulturne 
kompetence v času izobraževanja, saj npr. Pedagoška fakulteta v Ljubljani omogoča 
študentom, da na podiplomskem študiju obiskujejo predmet jezikovno in medkulturno 
ozaveščanje, v sklopu katerega se študentje seznanijo z drugimi kulturami in krepijo lastno 
medkulturno kompetenco. Fakultete svoje študente spodbujajo tudi k mednarodnim 
izmenjavam, saj omogočajo mobilnost študentov tako na prvi kot tudi na drugi stopnji študija.  
 
V sklopu tretjega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, v kolikšni meri učitelji 
ocenjujejo, da imajo razvite določene predmetno-specifične kompetence. Na podlagi 
izračunanih aritmetičnih sredin je razvidno, da učitelji kot najbolje razvito ocenjujejo njihovo 
lastno specialno-didaktično kompetenco (M = 3,70), sledi jezikovna kompetenca (M = 3,50), 
največ pomanjkljivosti pa ocenjujejo v povezavi z razvitostjo medkulturne kompetence (M = 
3,01). 
 
Skoraj vsi učitelji ocenjujejo, da imajo specialno-didaktično kompetenco razvito z zelo malo 
oz. brez pomanjkljivosti (54,0 %) ali z določenimi pomanjkljivostmi (44,0 %). Med 
izobrazbama ugotavljamo statistično pomembne razlike, saj učitelji razrednega pouka 
ocenjujejo razvitost lastne specialno-didaktične kompetence bolje kot anglisti. Tak rezultat je 
bilo glede na različne predmetnike študijskih programov tudi pričakovati. V učnem načrtu 
tujega jezika v prvem razredu (Učni načrt, Tuji jezik v 1. razredu, Neobvezni izbirni predmet, 
2013) in v drugem in tretjem razredu (Učni načrt, Tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013) je 
izpostavljena didaktika zgodnjega poučevanja tujega jezika kot ena bistvenih sestavin pouka, 
zato je naša ugotovitev izredno pomembna, saj nakazuje na to, da so učitelji didaktično dobro 
podkovani in izvajajo didaktično ustrezen pouk, ki sledi smernicam učnega načrta.  
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Večina učiteljev ocenjuje, da imajo lastno jezikovno kompetenco razvito z določenimi 
pomanjkljivostmi (55,0 %) ali z malo oz. brez pomanjkljivosti (43,0 %). Ugotovili smo, da 
med učitelji razrednega pouka in anglisti prihaja do statistično pomembnih razlik, saj anglisti 
ocenjujejo razvitost lastne jezikovne kompetence bolje kot učitelji razrednega pouka. Večina 
učiteljev, in sicer 80,0 %, meni, da pri posredovanju navodil v angleščini nimajo težav, 
presenetljiv pa je podatek, da le 66,0 % učiteljev angleščino uporablja tudi v vsakdanjem 
življenju. Jezikovno kompetenco je veliko lažje razvijati, če smo v stiku z angleščino tudi 
izven razreda, kjer se nam ponujajo različne priložnosti za krepitev le-te.  
 
Presenetil nas je podatek, da je kar 23,0 % učiteljev odgovorilo, da po SEJO (2011) dosegajo 
višjo raven B2 jezikovnega znanja. Učitelji naj bi po SEJO (2011) razvili jezikovno 
kompetenco v tujem jeziku vsaj na nivoju C1, v predstavitvenem zborniku magistrskega 
študija smer Poučevanje na razredni stopnji z angleščino pa je poudarjeno, da naj bi učitelji, ki 
so zaključili s študijem, imeli zmožnost pravilne jezikovne rabe v angleščini na mojstrski 
ravni C2 (Predstavitveni zbornik, Magistrski študijski program druge stopnje poučevanje, 
Poučevanje na razredni stopnji, 2018). Prav tako naj bi mojstrsko raven C2 pri pravilni 
jezikovni rabi dosegali tudi učitelji, ki so opravili študijski program za izpopolnjevanje iz 
zgodnjega poučevanja angleščine (Predstavitveni zbornik, Študijski program za 
izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine, 2017).  

Na podlagi pridobljenih podatkov tudi opazimo, da učitelji različno ocenjujejo njihove lastne 
jezikovne spretnosti, saj jih 42,0 % ocenjuje, da imajo od štirih jezikovnih spretnosti v 
angleščini najbolj razvito jezikovno spretnost poslušanja, 36,0 % pisanje, dosti manj pa je 
učiteljev, ki kot najbolj razvito jezikovno spretnost ocenjujejo spretnost govorjenja (11,0 %) 
in branja v angleščini (11,0 %), kar je presenetljivo glede na to, da je največ učiteljev 
odgovorilo, da so v času izobraževanja na fakulteti najbolj razvijali govorjenje (36,0 %). 
Ravno govor učiteljev je po mnenju avtorjev (Brumen, 2003; Harmer, 2001 in Brewster idr., 
2010) na zgodnji stopnji bistvenega pomena, saj so učenci velikokrat še v vlogi poslušalcev in 
so pozorni na vsako učiteljevo izgovorjeno besedo. Statistično pomembnih razlik med anglisti 
in učitelji razrednega pouka v tem primeru nismo ugotovili.  
 
Raziskava je pokazala, da se učitelji večinoma počutijo dobro usposobljeni na posameznih 
področjih jezikovne zmožnosti. Najmanj pomanjkljivosti učitelji ocenjujejo na področju 
pravorečne in fonološke jezikovne zmožnosti, malenkost več pomanjkljivosti pa ocenjujejo na 
področju semantične, pravopisne in leksikalne zmožnosti. Največ pomanjkljivosti pa se kaže 
pri slovnični jezikovni zmožnosti. Sešek (2006) izpostavlja, da je pri zgodnjem poučevanju 
tujega jezika pomembnejša učiteljeva pravorečna zmožnost pred ostalimi, kar se sklada tudi z 
izsledki naše raziskave.  

Do večjih odstopanj pa prihaja v oceni razvitosti medkulturne kompetence učiteljev, saj kar 
64,0 % učiteljev ocenjuje, da imajo medkulturno kompetenco razvito z določenimi 
pomanjkljivosti, 19,0 % učiteljev pa ocenjuje veliko pomanjkljivosti na tem področju. 
Preverili smo, ali se med učitelji razrednega pouka in anglisti pojavljajo statistično pomembne 
razlike v njihovi oceni razvitosti medkulturne kompetence, a teh razlik nismo našli. Ne glede 
na dosti slabšo oceno razvitosti medkulturne kompetence od ostalih dveh pa učitelji v večini 
menijo, da imajo: vzpostavljen pozitiven in konstruktiven odnos do razumevanja kulturnih 
razlik (92,0 %), medkulturno zavest dobro razvito (77,0 %) in znanje o družbeno-kulturnem 
ozadju učencev (79,0 %). Da imajo učitelji medkulturno kompetenco razvito s kar nekaj 
pomanjkljivosti, dokazuje tudi podatek, da le 60,0 % učiteljev kulturne vsebine vključuje že 
od samega začetka poučevanja angleščine, kar se sklada z ugotovitvijo M. Dagarin Fojkar 
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(2009), ki opozarja, da v osnovnih šolah medkulturno in medjezikovno uzaveščanje potekata 
samo v projektnih obliki nekaterih entuziastičnih učiteljev. M. A. Vižintin (2017) in N. 
Šečerov (2010) izpostavljata pomen ozaveščanja kulturnih razlik, ki naj bi se pri pouku 
angleščine začelo že v čim nižjih razredih. Učitelji se na podlagi pridobljenih podatkov pri 
vključevanju kulturnih vsebin  soočajo tudi z nekaterimi težavami, in sicer jim najpogosteje 
zmanjka časa za obravnavo kulturnih vsebin, občasno pa imajo težave tudi s tem, da težko 
najdejo primerno učno gradivo ali pa menijo, da imajo samo premalo izkušenj in znanj, kako 
v pouk vključiti kulturne vsebine. To lahko povežemo z eno od predhodnih ugotovitev, da 
učitelji v času izobraževanja niso dovolj okrepili medkulturne kompetence, zato imajo sedaj 
tudi sami težave pri prenosu znanja na svoje učence. Glede na to, da učitelji v večini 
ocenjujejo, da imajo medkulturno kompetenco razvito z določenimi ali veliko 
pomanjkljivostmi, nas je presenetilo, da se z ostalimi težavami pri vključevanju kulturnih 
vsebin učitelji ne srečujejo pogosteje. 

V sklopu zadnjega raziskovalnega vprašanja smo preverili, kako učitelji krepijo svoje 
predmetno-specifične kompetence. Na podlagi pridobljenih podatkov opažamo, da od 
predmetno-specifičnih kompetenc učitelji najpogosteje krepijo jezikovno kompetenco, kar 
nakazuje na to, da obstaja mnogo načinov, kako to kompetenco okrepiti tako v času 
izobraževanja kot tudi v času poklica. Redkeje učitelji krepijo specialno-didaktično 
kompetenco, kar lahko povežemo z ugotovitvijo naše raziskave, da imajo učitelji večinoma 
specialno-didaktično kompetenco dobro razvito in ne čutijo veliko potrebe, da bi jo še 
dodatno krepili. Najredkeje pa učitelji krepijo medkulturno kompetenco, kar je zaskrbljujoč 
podatek, saj ocenjujejo največ pomanjkljivosti ravno pri njej. Le učitelji, ki skrbijo za razvoj 
lastnih kompetenc, pridobijo občutek identitete in učiteljskega poslanstva (Korthagen in 
Vasalos, 2009). Učitelji v splošnem niso podali veliko dodatnih predlogov, kako bi lahko še 
krepili svoje predmetno-specifične kompetence, kar nakazuje na to, da imajo tako v času 
študija kot tudi v času poklica dovolj možnosti, da krepijo svoje kompetence.  
 
Daleč največ učiteljev krepi lastno jezikovno kompetenco z gledanjem oddaj, s poslušanjem 
glasbe in prebiranjem literature v angleščini. Presenetilo nas je, da le 31,0 % učiteljev izvaja 
samorefleksijo po zaključeni uri angleščine, kar je precej majhen procent glede na to, da lahko 
učitelji preko samorefleksije dobijo natančen uvid svojega dela, še posebej za področja 
delovanja, kjer so šibkejši (Borg in Edmett, 2018). Ugotavljamo tudi to, da najmanj učiteljev 
krepi lastno jezikovno kompetenco na mednarodni ravni, kar ni v skladu s Skupnimi 
evropskimi načeli za kompetence in kvalifikacije učiteljev (2010), kjer izpostavljajo pomen 
mobilnosti učiteljev kot enega ključnih načel učinkovitosti izobraževanja. Spet po drugi strani 
pa učitelji kot najpogostejši predlog za dodatno krepitev jezikovne kompetence v času 
izobraževanja omenjajo mednarodne izmenjave, zato lahko sklepamo, da šele v času poklica 
ugotavljajo, kako pomembno je pridobivanje izkušenj tudi v drugih državah. Nekaj učiteljev 
izpostavlja tudi željo po tem, da bi fakultete več poudarka dajale razvijanju govornih 
spretnosti študentov, kar se povezuje z našim izsledkom raziskave, da le redko kateri učitelji 
ocenjujejo govorne spretnosti od predlaganih štirih kot najbolj razvite. Kot zanimiv predlog za 
krepitev jezikovne kompetence v času zaposlitve izpostavljamo željo po novem učnem načrtu 
za angleščino, v katerem bi po mnenju enega od učiteljev moralo biti več poudarka na tem, 
kako krepiti jezikovno kompetenco pri učencih.  
 
Največ učiteljev odgovarja, da krepijo lastno medkulturno kompetenco z uporabo metode 
CLIL, kar pa ni v skladu z našo predhodno ugotovitvijo, da je CLIL redko zastopan pristop 
poučevanja angleščine v prvem triletju osnovne šole. Kot zanimiv izsledek ugotavljamo, da 
polovica učiteljev medkulturno kompetenco krepi z znanjem drugega tujega jezika, ki po 
mnenju Vižintin (2017) močno krepi medkulturnost in omogoča lažje razumevanje kulturnih 
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različnosti. Tudi to kompetenco učitelji najredkeje krepijo v povezavi s študijem in delom v 
tujini, saj se je le 18,0 % učiteljev udeležilo mednarodne izmenjave. N. Šečerov (2008) 
izpostavlja, da najbolje krepimo medkulturno kompetenco ravno na mednarodnih izmenjavah, 
kjer smo v neposrednem stiku s tujci in tako razvijamo pozitiven in strpen odnos do 
različnosti kultur. Ob pregledu dodatnih predlogov za krepitev medkulturne kompetence v 
času izobraževanja največ učiteljev omenja mednarodne izmenjave, kot enega zanimivejših 
predlogov učiteljev izpostavljamo predlagano prakso, ki bi jo študentje opravljali v tujini. 
Nekaj predlogov imajo učitelji tudi za krepitev medkulturne kompetence v času zaposlitve, in 
sicer jih največ predlaga dodatna izobraževanja in sodelovanje pri mednarodnih projektih.  

Na podlagi pridobljenih rezultatov ugotavljamo, da učitelji svojo specialno-didaktično 
kompetenco najpogosteje krepijo preko sodelovanja z učitelji, kar se sklada s Skupnimi 
evropskimi načeli za kompetence in kvalifikacije učiteljev (2010), v katerih poudarjajo, da 
mora učiteljski poklic temeljiti na sodelovanju. Več kot polovica učiteljev se udeležuje tudi 
strokovnih izobraževanj, prebira literaturo na temo poučevanja angleščine na zgodnji stopnji 
in se udeležuje didaktičnih delavnic zgodnjega poučevanja angleščine. V primerjavi z dosti 
majhnim procentom učiteljev, ki krepijo jezikovno kompetenco s samorefleksijo, specialno-
didaktično kompetenco krepi preko samorefleksije 24,0 % več učiteljev. M. Kukovec (2008) 
izpostavlja, da lahko učitelji za samovrednotenje lastnega dela uporabijo portfolijo, preko 
katerega imajo odličen pregled nad svojim načinom poučevanja, še posebej nad uporabljenimi 
pristopi poučevanja, ki se učiteljem ne posrečijo vedno. Samo 27,0 % učiteljev pa specialno-
didaktično kompetenco krepi preko sodelovanja pri mednarodnih projektih. Kot dodaten 
predlog krepitve specialno-didaktične kompetence učitelji najpogosteje navajajo željo po več 
pedagoške prakse, kar je tudi pričakovan odgovor, saj pedagoška praksa v izobraževanju 
učiteljev predstavlja vezni člen med teorijo in prakso, saj se lahko le v njenem okviru 
uresničuje »prakticiranje teorije« (Skela, Sešek in Zavašnik, 2008).  

Sklenemo lahko torej, da se učitelji počutijo dovolj kompetentne za poučevanje angleščine v 
prvem triletju, še posebej na specialno-didaktičnem področju, saj poleg dobre ocene lastne 
didaktične kompetence pri pouku angleščine pogosto menjajo pristope poučevanja in 
vključujejo različne elemente in dejavnosti v pouk, da je le-ta za učence motivirajoč. Tudi 
sami izbiri učiteljevih metod in pristopov večinoma pripisujejo najpomembnejšo vlogo, 
medtem ko se jim zdita jezikovna zmožnost učitelja in vključevanje kulturnih vsebin manj 
relevantna za poučevanje angleščine v prvem triletju. Tudi samo jezikovno kompetenco 
ocenjujejo z nekaj več pomanjkljivostmi, kar potrjuje tudi podatek, da se na različnih 
jezikovnih področjih ne počutijo brezhibne in da morajo to kompetenco tudi pogosto krepiti. 
Ugotavljamo statistično pomembne razlike med izobrazbama, in sicer da imajo učitelji 
razrednega pouka malo bolj razvito specialno-didaktično kompetenco, medtem ko se anglisti 
počutijo samozavestnejše glede jezikovne zmožnosti v tujem jeziku. Najmanjši poudarek pa 
učitelji dajejo lastni medkulturni kompetenci, za katero menijo, da je razvita s kar nekaj 
pomanjkljivostmi. Ob vključevanju kulturnih vsebin pri pouku angleščine se srečujejo tudi z 
določenimi težavami, ki bi lahko izhajale iz tega, da v času izobraževanja na fakulteti nekateri 
učitelji niso imeli pozitivnih izkušenj s krepitvijo lastne medkulturne kompetence. 
Kompetence učitelji v času poklica sicer pogosto krepijo na razne načine, preseneča pa nas, 
da le redko kateri učitelj izraža predlog oz. željo, kako bi lahko še dodatno okrepil svoje 
predmetno-specifične kompetence. Le s stalno krepitvijo kompetenc lahko učitelji tako 
osebnostno kot tudi profesionalno rastejo in prenašajo kompetence na svoje učence.  

Glede na to, da učitelji v povprečju ocenjujejo razvitost lastne medkulturne kompetence dosti 
slabše kot razvitost lastne jezikovne in specialno-didaktične kompetence in da se zelo majhen 
procent učiteljev strinja, da so v času izobraževanja na fakulteti medkulturno kompetenco 



70 

najbolj okrepili, bi bilo smiselno, da bi fakultete dajale večji poudarek medkulturnosti in 
razvoju medkulturne zavesti v času študija. Če bi študentje oz. učitelji imeli dovolj znanja, 
kako vključevati medkulturne vsebine pri pouku tujega jezika, bi bil tudi procent učiteljev, ki 
kulturne vsebine vključujejo že od samega začetka poučevanja angleščine in ki pogosto 
izbirajo teme, ki se povezujejo s seznanjanjem z drugimi kulturami, dosti večji. Glede na to, 
da v učnih načrtih tujega jezika vključevanje kulturnih vsebin ni dovolj poudarjeno, menimo, 
da so potrebne posodobitve učnega načrta tujega jezika, še posebej sedaj, ko se angleščina od 
drugega razreda dalje izvaja že kot obvezni jezik. Učitelji seveda ne potrebujejo biti omejeni 
zgolj na učni načrt, temveč lahko vključevanje kulturnih vsebin pri pouku izvajajo preko 
različnih projektov, še posebej na mednarodni ravni. Ker ugotavljamo zanemarljivo 
povezanost med predhodnim izobraževanjem in razvojem jezikovne kompetence učiteljev 
razrednega pouka ter šibko pri anglistih, se nam zdi smiselno, da bi morale fakultete dajati 
večji poudarek razvoju jezikovnih spretnosti, še posebej govorjenja, ki je po mnenju mnogih 
avtorjev in na podlagi učnih načrtov tujega jezika v nižji razredih bistvenega pomena. Tudi 
same institucije, v katerih so učitelji zaposleni, morajo podpirati učitelje pri njihovem 
osebnostnem in profesionalnem razvoju, kar lahko omogočijo s ponudbo dodatnih strokovnih 
izobraževanj, seminarjev, mednarodnih izmenjav in vodenjem raznih projektov, še posebej na 
mednarodni ravni. Učitelji bi na tak način pridobili veliko znanja, kako razvijati lastne 
predmetno-specifične kompetence, kar je prvi korak k temu, da jih lahko pričnejo razvijati 
tudi učenci sami. V primeru nadaljnjih raziskav na tem področju predlagamo večji vzorec 
učiteljev in tudi kateri drugi pristop raziskovanja, npr. opazovanje učiteljev med urami 
angleščine v prvem triletju in izdelavo orodja za samorefleksijo učiteljev, preko katerega bi 
učitelji lahko ocenili svoje kompetence (kot sta jo izvedla Borg in Edmet, 2018). Eno od 
orodij, ki bi ga lahko učitelji uporabili, je portfolijo, preko katerega bi dobili natančen uvid 
svojega dela in lastnih razvitih predmetno-specifičnih kompetenc.    
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VI PRILOGE 

PRILOGA 1 - VPRAŠALNIK ZA UČITELJE  

 

VPRAŠALNIK 

Spoštovani, 

sem Mirjam Grahut, absolventka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, 
smer Poučevanje na razredni stopnji z angleščino. Pod mentorstvom doc. dr. Mateje Dagarin 
Fojkar v okviru magistrskega dela raziskujem kompetentnost učiteljev za poučevanje 
angleščine v prvem triletju osnovne šole. Vprašalnik je namenjen učiteljem razrednega pouka 
in anglistom, ki poučujejo angleščino v prvem triletju osnovne šole. Vprašalnik je anonimen 
in namenjen izključno v raziskovalne namene.  

1. Razred, v katerem poučujete angleščino: (Obkrožite. Možnih je več odgovorov.) 
a) 1. razred          b) 2. razred         c) 3. razred                          
 
2. Koliko let že poučujete angleščino? (Obkrožite.) 
a) Manj kot 5           b) 6‒10         c) 11‒15        č) Več kot 16  
 
3. Po izobrazbi sem: (Obkrožite.) 
a. profesor/-ica razrednega pouka. 
b. magister/-ica profesor/-ica poučevanja na razredni stopnji z angleščino. 
c. profesor/-ica angleščine. 
č. magister/-ica profesor/-ica angleščine.  
d. drugo:__________________________________________________________________ 
 
4. Ali ste dodatno opravili študijski program izpopolnjevanja iz zgodnjega poučevanja 
angleščine? (Obkrožite.) 
a) Da          b) Ne 
 
5. Kako ocenjujete vlogo učitelja in njegovih kompetenc pri poučevanju angleščine v 
prvem triletju osnovne šole?  
(Razvrstite po pomembnosti od 1 do 3. 1: najbolj pomembno, 3: najmanj pomembno). 
 
___ Kakovost pouka angleščine v prvem triletju je odvisna od dobro razvite jezikovne 
zmožnosti učitelja.   
___ S tem, ko učitelj vključuje kulturne vsebine pri urah angleščine, pomembno vpliva na 
proces poučevanja angleščine v prvem triletju. 
___ Učiteljeva izbira didaktičnih metod in pristopov pomembno vpliva na učenje 
angleščine v prvem triletju.   
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Naslednji del vprašalnika se nanaša na jezikovno kompetenco. 

6. Kako bi na splošno ocenili razvitost vaše lastne jezikovne kompetence? (Obkrožite.) 
 

1 
(zelo veliko 

pomanjkljivosti) 

2 
(veliko 

pomanjkljivosti) 

3 
(določene 

pomanjkljivosti) 

4 
(zelo malo 

pomanjkljivosti) 

5 
(brez 

pomanjkljivosti) 
 
7. Naslednje trditve se nanašajo na jezikovno kompetenco učiteljev. (Pri vsaki trditvi 
označite, koliko se z njo strinjate.)  
 
 
Trditev 

Sploh se 
ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam 

Se ne 
morem 
odločiti 

Se 
strinjam 

Se 
popolnoma 

strinjam 
Imam pozitivne izkušnje z 
učenjem angleščine v času 
izobraževanja na fakulteti. 

     

Jezikovno kompetenco v 
angleščini sem v času 
izobraževanja na fakulteti 
najbolj okrepil/-a. 

     

S sporazumevanjem v 
angleščini nimam težav. 

     

Za poučevanje angleščine v 
prvem triletju je dovolj le 
osnovno znanje angleškega 
jezika. 

     

Dobro razvita jezikovna 
kompetenca v maternem 
jeziku je predpogoj za razvoj 
jezikovne kompetence v 
angleščini. 

     

Angleščino pogosto 
uporabljam v vsakdanjem 
življenju. 

     

Pri posredovanju navodil v 
angleščini pri pouku nimam 
težav. 

     

Med poukom angleščine se 
izogibam uporabi maternega 
jezika. 

     

 
8. Katero raven jezikovnega znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju v 
angleščini dosegate? (Obkrožite.) 
 
a) A1          b) A2          c) B1          č) B2          d) C1          e) C2 
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9. Kako in kje ste pridobili doseženo raven jezikovnega znanja v angleščini? (Napišite.) 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Katero jezikovno spretnost v angleščini ste najbolj razvijali v času izobraževanja na 
fakulteti? (Obkrožite.) 
 
a) Poslušanje       b) Branje       c) Pisanje       č) Govorjenje 
 
11. Kako ocenjujete razvitost vaših jezikovnih spretnosti v angleščini? 
(Razvrstite od 1 do 4. 1: najbolj razvito, 4: najmanj razvito.) 
 
___ Poslušanje     
 ___ Branje      
___ Pisanje      
___ Govorjenje 
 
12. Ocenite, kakšna je vaša usposobljenost na posameznih področjih jezikovne 
zmožnosti v angleščini. 
 
Področja jezikovne 
zmožnosti 

1 
(zelo veliko 

pomanjkljivosti) 

2 
(veliko 

pomanj.) 

3 
(določene 
pomanj.) 

4 
(malo 

pomanj.) 

5 
(brez 

pomanj.) 

Leksikalna (poznavanje 
besedišča in uporaba 
jezika) 

     

Slovnična (poznavanje 
slovnice in njena uporaba) 

     

Semantična (zavedanje in 
organizacija pomena 
besed) 

     

Fonološka (spretnosti 
zaznavanja in tvorjenja 
jezika, npr. prepoznavanje 
glasov) 

     

Pravopisna (poznavanje, 
zaznavanje in tvorjenje 
simbolov, črk ) 

     

Pravorečna (pravilna 
izgovarjava) 
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13. Na kakšen način krepite lastno jezikovno kompetenco v angleščini? (Obkrožite. 
Možnih je več odgovorov.) 
 
a) Udeležujem se tujejezikovnih seminarjev. 
b) Sodelujem z drugimi tujimi učitelji, s katerimi si izmenjamo izkušnje. 
c) Udeležujem se strokovnih izpopolnjevanj v angleščini. 
č) Sodelujem pri mednarodnih projektih.  
d) Udeležil/-a sem se mednarodne izmenjave. 
e) Berem literaturo v angleškem jeziku.  
f) Poslušam glasbo v angleščini. 
g) Gledam oddaje v angleščini. 
h) Izvajam samorefleksijo o lastni jezikovni kompetenci po zaključeni uri angleščine. 
i) Drugo: _______________________________ 
 
14. Kakšne predloge imate za izboljšanje razvoja jezikovne kompetence učiteljev? 
(Napišite.) 
 
1. V času študija:  
___________________________________________________________________________ 
2. V času zaposlitve:  
___________________________________________________________________________ 
 

Naslednji del vprašalnika se nanaša na medkulturno kompetenco. 

15. Kako bi na splošno ocenili razvitost vaše lastne medkulturne kompetence? 
(Obkrožite.) 
 

1 
(zelo veliko 

pomanjkljivosti) 

2 
(veliko 

pomanjkljivosti) 

3 
(določene 

pomanjkljivosti) 

4 
(zelo malo 

pomanjkljivosti) 

5 
(brez 

pomanjkljivosti) 
 
16. Naslednje trditve se nanašajo na medkulturno kompetenco učiteljev. (Pri vsaki trditvi 
označite, koliko se z njo strinjate.) 
 

Trditev Sploh se 
ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam 

Se ne 
morem 
odločiti 

Se 
strinjam 

Se 
popolnoma 

strinjam 
Medkulturno zavest imam 
dobro razvito. 

     

Medkulturno kompetenco 
sem v času izobraževanja na 
fakulteti najbolj okrepil/-a. 

     

Kulturne vsebine vključujem 
že od samega začetka 
poučevanja angleščine. 

     

Zavzemam se za večjezičnost      
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in raznojezičnost. 
Poleg angleščine obvladam 
še vsaj en tuji jezik. 

     

Vzpostavljen imam pozitiven 
in konstruktiven odnos do 
razumevanje kulturnih razlik. 

     

Imam znanje o družbeno-
kulturnem ozadju učencev. 

     

Pogosto izbiram teme, ki se 
povezujejo s seznanjanjem z 
drugimi kulturami. 

     

Upoštevam iniciative 
učencev na temo 
medkulturnosti. 

     

 

17. Ocenite, kako pogosto se ob vključevanju kulturnih vsebin pri pouku soočate z 
navedenimi težavami. (Označite.) 
 
Težave pri pouku Nikoli  Redko  Srednje pogosto  Pogosto Vedno 
Težave imam pri razumevanju 
pojma medkulturna kompetenca. 

     

Težave imam pri razvijanju lastne 
medkulturne zavesti.  

     

Za ustrezno obravnavanje 
kulturnih vsebin pri pouku mi 
zmanjka časa.  

     

Težave imam z vključevanjem 
otrok priseljencev v pouk.  

     

Nimam dovolj znanja in izkušenj, 
kako v pouk vključiti kulturne 
vsebine.   

     

S težavo najdem primerno učno 
gradivo, ki vključuje kulturne 
vsebine.  

     

Težave imam pri preseganju 
lastnih stereotipov kulturnih 
raznolikosti.  

     

 

18. Na kakšen način krepite lastno medkulturno kompetenco? (Obkrožite. Možnih je več 
odgovorov.) 
 
a) Udeležujem se strokovnih izobraževanj na temo razvijanja medkulturne kompetence. 
b) Udeležil/-la sem se mednarodne izmenjave. 
c) Sodelujem s tujimi učitelji z drugačnim družbeno-kulturnim ozadjem za skupne cilje.  
d) Berem literaturo na temo razvijanja medkulturne kompetence. 
e) Sodelujem pri mednarodnih projektih.  
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f) Poleg angleščine znam ali se učim vsaj še en tuji jezik.  
g) Pri pouku uporabljam metodo CLIL (angl. Content and Language Integrated Learning). 
h) Drugo: _____________ 
 
19. Kakšne predloge imate za izboljšanje razvoja medkulturne kompetence učiteljev? 
(Napišite.) 
 
1. V času študija: 
___________________________________________________________________________ 
2. V času zaposlitve: 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Naslednje trditve se navezujejo na specialno-didaktično kompetenco.  

20. Kako bi na splošno ocenili razvitost vaše lastne specialno-didaktične kompetence? 
(Obkrožite.) 
 

1 
(zelo veliko 

pomanjkljivosti) 

2 
(veliko 

pomanjkljivosti) 

3 
(določene 

pomanjkljivosti) 

4 
(zelo malo 

pomanjkljivosti) 

5 
(brez 

pomanjkljivosti) 
 

21. Naslednje trditve se nanašajo na specialno-didaktično kompetenco učiteljev. (Pri 
vsaki trditvi označite, koliko se z njo strinjate.) 
 
Trditev  Sploh se 

ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Se ne 
morem 
odločiti  

Se 
strinjam 

Se 
popolnoma 
strinjam 

V času izobraževanja na 
fakulteti sem pridobil/-a 
dovolj znanja o didaktiki 
angleščine zgodnjega 
poučevanja.   

     

Specialno-didaktično 
kompetenco v angleščini sem 
v času izobraževanja na 
fakulteti najbolj okrepil/-a. 

     

Seznanjen/-a sem z 
različnimi teorijami 
poučevanja angleščine na 
zgodnji stopnji. 

     

Neustrezni didaktični pristop 
poučevanja na zgodnji 
stopnji negativno vpliva na 
otrokovo uspešnost pri 
učenju angleščine.   
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V razredu pogosto menjam 
didaktične pristope 
poučevanja.  

     

Velik poudarek pri zgodnjem 
poučevanju dajem 
motivacijskim dejavnostim.  

     

Učne cilje in vsebine 
prilagajam glede na 
kognitivni razvoj učencev. 

     

Glede na zmožnosti učencev 
diferenciram pouk angleščine 
v fazah načrtovanja, izvedbe, 
preverjanja in ocenjevanja. 

     

 
22. Ocenite, kako pogosto vključujete naslednje elemente in dejavnosti pri poučevanju 
angleščine v prvem triletju osnovne šole. (Označite.) 
 
Elementi Nikoli Redko  Srednje 

pogosto 
Pogosto Vedno 

Pesem      
Slikanica      
Gibalne dejavnosti      
Vizualna podpora 
(slikovne kartice, 
fotografije, ilustracije 
…) 

     

Igra      
Igra vlog       
Lutka       
 
23. Katere pristope poučevanja angleščine najpogosteje izvajate? (Razvrstite po 
pogostosti od 1 do 7. 1: največkrat, 7: najmanjkrat.) 
___ slušno-jezikovni pristop (angl. Audio-Lingual Approach) 
___ popolni telesni odziv (ang. Total Physical Response) 
___ komunikacijski pristop (angl. The Communicative Approach) 
___ na dejavnostih temelječ pristop (angl. Task-Based Approach) 
___ na zgodbah temelječ pristop (angl. Story-Based Approach) 
___ medpredmetni pristop (angl. Cross-Curricular Approach)  
___ metoda CLIL (angl. Content and Language Integrated Learning) 
 
24. Na kakšen način krepite lastno specialno-didaktično kompetenco? (Obkrožite. 
Možnih je več odgovorov.) 
a) Udeležujem se strokovnih izobraževanj na temo poučevanja angleščine na zgodnji stopnji.  
b) Udeležujem se didaktičnih delavnic za zgodnje poučevanje angleščine.  
c) Sodelujem z ostalimi učitelji angleščine, s katerimi si izmenjamo primere dobre prakse.   
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č) Berem literaturo na temo poučevanja angleščine na zgodnji stopnji.  
d) Sodelujem pri mednarodnih projektih.  
e) Izvajam samorefleksijo o pristopih poučevanja, ki sem jih uporabil/-a pri uri angleščine.  
Drugo: _____________ 
 
25. Kakšne predloge imate za izboljšanje razvoja specialno-didaktične kompetence 
učiteljev? (Napišite.) 
 
1. V času študija:  
___________________________________________________________________________ 
2. V času zaposlitve: 
___________________________________________________________________________ 

 

Iskreno se vam zahvaljujem za sodelovanje! 
 


