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»Knowledge of languages is the doorway to wisdom.« 

(Roger Bacon) 
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POVZETEK 

V današnjem multikulturnem svetu je znanje jezikov cenjeno in nam omogoča komunikacijo z 

drugimi ljudmi, spoznavanje novih kultur, boljše zaposlitvene možnosti in prinaša še mnogo 

drugih prednosti. Zaradi svoje pomembnosti se učenje tujih jezikov začenja vedno bolj zgodaj, 

kar od učiteljev zahteva uporabo različnih učnih pristopov. Eden najučinkovitejših danes je 

vsebinsko in jezikovno integrirano učenje (VJIU) ali CLIL (ang. Content and Language 

Integrated Learning), pri katerem se vsebine nejezikovnih predmetov obravnavajo v tujem 

jeziku.  

V teoretičnem delu magistrskega dela smo opredelili didaktični pristop VJIU, njegov razvoj, 

cilje, oblike izvajanja, prednosti in slabosti, predstavili njegovo izvajanje v evropskih 

izobraževalnih sistemih in Sloveniji, podali pregled izobraževanja učiteljev za uporabo pristopa 

in povzeli izsledke raziskav s tega področja. V empiričnem delu smo raziskali, v kolikšnem 

obsegu in kako se pristop VJIU pojavlja v 3. razredu osnovnih šol na Goriškem ter koliko se 

učitelji počutijo usposobljene za njegovo uporabo pri poučevanju angleščine v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju (VIO). Uporabili smo kvantitativni raziskovalni pristop. V raziskavo 

smo vključili učitelje, ki poučujejo angleščino v 3. razredu na Goriškem. Za zbiranje podatkov 

smo uporabili delno strukturirano opazovanje in polstrukturiran intervju. Cilj raziskave je bil 

ugotoviti, v kolikšnem obsegu je pristop VJIU razširjen, na kakšen način se kaže med poukom 

in v kolikšni meri se učitelji počutijo usposobljene za poučevanje angleščine po tem njem v 

prvem VIO.  

Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji pristop VJIU poznajo in ga večina v taki ali drugačni 

obliki pri svojem delu vsaj občasno uporablja. Pri pouku angleščine se uporabo pristopa VJIU 

presoja glede na štiri dimenzije VJIU: vsebino, kognicijo, komunikacijo in uporabo kulturnih 

vsebin. Pokazalo se je, da je na področju vsebine najizrazitejši pokazatelj uporabe pristopa 

medpredmetno povezovanje angleščine z ostalimi predmeti pri različnih temah, na področju 

kognicije načrtovanje aktivnosti na različnih ravneh zahtevnosti po matrici VJIU, na področju 

komunikacije v ustrezni rabi jezika pri pouku angleščine, na področju kulture pa v vnašanju 

različnih kulturnih elementov v pouk. Izsledki raziskave so pokazali tudi, da se večina 

proučevanih učiteljev počuti dovolj usposobljene za uporabo pristopa pri poučevanju 

angleščine v prvem VIO.              
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ABSTRACT 

Title: Content and Language Integrated Learning in English Lessons for the 3rd Grade in 

Primary Schools in Goriška Region 

In our modern multi-cultural world being able to speak more than one language brings many 

opportunities such as ability to communicate with people from other countries, learning about 

different cultures, better employment options and many other assets. Learning other languages 

is very important, especially in younger age, which means that teachers need to adapt their 

teaching strategies and models as foreign language learning starts at lower age than in the past. 

One of the most effective ways of teaching foreign languages today is Content and Language 

Integrated Learning (CLIL), a teaching approach, where contents of non-language subjects are 

addressed in the target foriegn language.    

In the theoretical part of the master's thesis we defined CLIL approach, its development, aims, 

forms of implementation, advantages and disadvantages, then we presented its execution in 

European educational systems and in Slovenia, then we provided an overview of the teacher 

education for using CLIL, and finally, summarized the research findings in the field of CLIL. 

In the empirical part we investigated to what extent and how is CLIL present in the 3rd grade 

in different primary schools in Goriška region and what teachers think about their competence 

for its use in English lessons in the first triennium. We used quantitative research approach. In 

the research we integrated teachers that teach English in the 3rd grade in Goriška region. We 

collected data with partially structured observation schema and partially structured interview. 

The aim of the research was to discover to what extent and in what ways is CLIL present in our 

schools and what teachers think about their competence for its use in English lessons in the first 

triennium.      

The results have shown that teachers in the studied sample know the CLIL approach and that 

most of them occasionaly use it in their lessons in different forms. The approach in English 

lessons is presented by four dimensions: content, cognition, communication and culture. The 

most distinct indicator of the approach in the area of content is integration of English with other 

subjects of the curriculum with different themes, in the area of cognition the indicator is 

planning activities on different levels of difficulty in the CLIL matrix, in the area of 

communication the indicator is appropriate use of language in English lessons, and in the area 

of culture the indicator is infusion of culture elements in the lessons in different ways. The 

results of the study have also shown that most of the teachers feel competent to use CLIL in 

English lessons in the first triad.         
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UVOD 
 

Svet danes zajema več kot 190 držav in kultur ter več kot 6000 jezikov (Abecedni seznam imen 

držav, uradnih kratkih in polnih imen držav, b.d.; Podatki o jezikih, b.d.). Že samo Evropsko 

unijo (EU), ki je le del celine Evrope, sestavlja 28 držav, v katerih se ljudje sporazumevajo v 

24 jezikih, če štejemo le uradne jezike in zanemarimo jezike manjšin. V prihodnosti se bo ta 

številka še povečala, saj na vključitev v EU čaka še kar nekaj držav kandidatk, ki so v postopku 

vključevanja zakonodaje EU v nacionalno zakonodajo (Albanija, Črna gora, Severna 

Makedonija, Srbija in Turčija) (Države Evropske unije, 2018).      

Širjenje EU in vse večja mobilnost Evropejcev (6,5 milijona jih dela v drugi državi članici, 1,7 

milijona pa jih vsak dan prestopi mejo na poti v službo) povzročata, da se narodi med seboj 

vedno bolj povezujejo, ljudje pa se zaradi pogostih stikov s prebivalci iz drugih držav učijo 

tujih jezikov (60. obletnica Rimskih pogodb: Evropska komisija se spominja dosežkov Evrope 

in vodi razpravo o prihodnosti sedemindvajseterice, 2017). Večjezičnost ne omogoča le stikov 

z drugimi ljudmi in njihovimi kulturami, temveč tudi lažje učenje dodatnih jezikov, pospešuje 

miselne procese in divergentno mišljenje, ljudje, ki govorijo več jezikov, imajo na voljo več 

služb, so bolj odprti za druge in drugačne, večjezična podjetja pa so tudi bolj konkurenčna od 

enojezičnih (Kdaj začeti učenje tujega jezika, 2015; Podatki o jezikih, b.d.).  

Vse te prednosti znanja različnih jezikov kažejo na to, da je potrebno učenje tujih jezikov čim 

bolj spodbujati. Z njihovim uvajanjem je najbolje začeti že zgodaj, v otroštvu, kar kažejo tudi 

novejše raziskave s področja razvojne psihologije, sociolingvistike in jezikoslovja. Otroci imajo 

namreč po mnenju strokovnjakov za poučevanje tujih jezikov sposobnost za usvajanje jezika 

prirojeno, zato se lahko začnejo učiti kateregakoli jezika že takoj po rojstvu. Nekateri 

znanstveniki celo trdijo, da se še nerojeni otrok maternega jezika uči že v maternici (Kdaj začeti 

učenje tujega jezika, 2015; Skozi igro do znanja tujih jezikov, 2013).          

Način učenja tujega jezika mora biti primeren starosti otrok in njihovim zmožnostim. To 

pomeni, da pri poučevanju uporabljamo igre, ki so otrokom v tem obdobju najljubše, in najbolj 

poznane dejavnosti (Skozi igro do znanja tujih jezikov, 2013), izvajamo krajše in pestre 

aktivnosti, uporabljamo veliko vizualnega in slušnega materiala ter spoznavamo jezik skozi 

gibanje in petje, saj si ga otroci tako lažje zapomnijo in kasneje prikličejo znanje iz spomina 

(Kdaj začeti učenje tujega jezika, 2015; Skozi gibanje do tujega jezika, b.d.).  

Na tej podlagi so nastali različni modeli poučevanja tujih jezikov v otroštvu, ki jih najdemo 

tako v Evropi kot tudi drugod po svetu. Govorimo lahko o:  

- direktni/naravni metodi, ki temelji na učenju jezika s posnemanjem in aktivni rabi;  

- slušno-jezikovnem pristopu (ang. Audio-Lingual Approach), pri katerem pouk temelji na 

aktivnem poslušanju in nadzorovani rabi skrbno izbranega jezika v določeni situaciji (npr. 

dialog o kupovanju hrane v trgovini);  

- komunikacijskem pristopu (ang. The Communicative Approach), pri katerem sta v ospredju 

sporazumevalna zmožnost in smiselna raba jezika (Fekonja, 2016);  

- celostnem telesnem odzivu (CTO, ang. TPR – Total Physical Response), ki poskuša učiti jezik 

prek govora in fizične aktivnosti;  

- na dejavnostih temelječem pristopu (ang. Task-Based Learning), ki daje poudarek učenju 

jezika prek smiselno povezanih aktivnosti in nalog;  

- na zgodbah temelječem pristopu (ang. Story-Based Approach), pri čemer se otroci ciljnega 

jezika in struktur naučijo skozi zgodbe (Brewster, Ellis in Girard, 2002);   
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- integriranem pristopu ali »zasidranju« (ang. Embedding), pri čemer se tuji jezik »zasidra« v 

druga področja osnovnošolskega kurikula (Dagarin Fojkar, b.d.). 

Poleg vseh naštetih metod pa se v literaturi pogosto omenja še en pristop, ki je glede na navedbe 

različnih avtorjev eden izmed učinkovitejših načinov poučevanja in učenja tujega jezika 

(Marsh, 2002; Pižorn, 2010). Govorimo o vsebinsko in jezikovno integriranem učenju (VJIU, 

ang. Content and Language Integrated Learning – CLIL), ki lahko predstavlja nadaljevanje 

prej omenjenega integriranega pristopa (Dagarin Fojkar, b.d.) ali pa se uporablja kot popolnoma 

samostojna učna metoda. Ta pristop se je v Evropi začel širiti na pobudo Sveta Evrope kot eden 

izmed mnogih ukrepov za spodbujanje zavesti med državljani, da je znanje jezikov danes 

izredno pomembno. 

Živimo v integriranem svetu, polnem napredne tehnologije in virtualnih resničnosti. Generacije 

otrok, rojene po letu 2000 (imenovani tudi generacija Z) (Geršak in Lah, 2018), so z računalniki 

in telefoni obkrožene praktično že od rojstva, kar vpliva na njihov osebni, čustveni in socialni 

razvoj. Novim razmeram se mora prilagoditi tudi šola in spremeniti način poučevanja kot 

odgovor na nastalo stanje. VJIU kot eden izmed novejših integriranih didaktičnih pristopov 

ponuja inovativno možnost, ki bi lahko zadovoljila spremenjene potrebe prihodnjih generacij 

(Mehisto, Marsh in Frigols, 2008).      

        

1. VSEBINSKO IN JEZIKOVNO INTEGRIRANO UČENJE – VJIU 
 

 1.1 Kaj je VJIU? 

 

VJIU (vsebinsko in jezikovno integrirano učenje) oziroma CLIL (ang. Content and Language 

Integrated Learning) oziroma EMILE (fr. Enseignemente d'une Matière par l'Intégration d'une 

Langue Etrangère) je opredeljeno kot didaktični pristop, pri katerem se vse ali le določene 

vsebine nejezikovnih predmetov obravnavajo v ciljnem tujem jeziku (Jazbec in Lipavic Oštir, 

2009; Marsh, 2002). To pomeni, da se dodatni jezik uporablja pri poučevanju in učenju tako 

vsebine kot jezika, pri čemer pozornost ni samo na eni ali drugi komponenti, temveč se ti dve 

med seboj prepletata (Coyle, Hood in Marsh, 2010; University of Cambridge ESOL 

Examinations, 2015). Podobno Eurydice (2006, str. 7) in Banegas (2015, str. 2) navajata, da se 

okrajšava CLIL uporablja kot krovni pojem (»umbrella term«), ki opisuje vse oblike pouka, pri 

katerih se drugi jezik (tuji jezik, regionalni jezik ali jezik manjšine ter katerikoli drugi uradni 

jezik v državi) uporablja tudi za poučevanje ostalih predmetov v učnem načrtu in ne samo pri 

urah jezika. Mnogi avtorji navajajo še nekatere druge različice definicij, ki pa so si vse med 

seboj zelo podobne in opisujejo zgoraj povzete karakteristike. 

V strokovni literaturi najdemo pod pojmom VJIU različna poimenovanja in pristope. V 

slovenskem kontekstu se pojavljajo: jezikovna kopel, dvo- ali večjezično izobraževanje, 

imerzija oziroma potopitev, CBI (ang. Content-based instruction, v slovenščini prevoda ni) 

(Bovellan, 2014; Mehisto idr., 2008), pouk nejezikovnih vsebin v tujem jeziku (Wolff, 2012), 

integriran pouk, komunikacijsko poučevanje jezikov par exelence (Krashen in Terell, 1983) 

idr. Vsa navedena poimenovanja so specifična in kulturno ter družbeno pogojena. V magistrski 

nalogi bomo zato uporabljali nevtralno kratico CLIL oziroma njen prevod VJIU, ki se lahko 

uporablja v različnih kontekstih. Spodnja slika prikazuje nekaj različnih pristopov, ki jih zajema 

kontinuum CLIL:   

   



3 

 

 

Slika 1: Raznolikost oblik VJIU (Ioannou-Georgiou in Pavlou, 2011, str. 16) 

Pristop VJIU za poučevanje tujih jezikov je bil oblikovan na podlagi prizadevanj Evropske 

komisije, da bi prebivalstvo Evrope govorilo več jezikov (Eurydice Report, 2006; Pérez Vidal, 

2010). Zasnovan je bil za poučevanje kateregakoli jezika, v Evropi pa se večinoma uporablja 

pri poučevanju angleščine. V primerjavi z ostalimi metodami, ki so bile oblikovane po principu 

»uči se zdaj, da boš lahko uporabil kasneje«, je VJIU zasnovano tako, da se osredotoča na 

sedanjost glede na načelo »uči se med uporabo in ne samo za kasneje, uporabljaj med učenjem« 

(Forcella, 2014). Ta princip zato še posebej ustreza sodobnim generacijam, ki so osredinjene 

na tu in zdaj. 

 

 1.2 Razvoj VJIU 

 

Morda se nam zaradi inovativnih in raznolikih poimenovanj VJIU kot način poučevanja tujih 

jezikov zdi nov, vendar je obstajal že veliko prej, le pod drugačnim imenom. Coyle idr. (2010, 

str. 2) navajajo, da je »izobraževanje v jeziku, ki ni učenčev prvi jezik, tako staro kot 

izobraževanje samo«.  

V grobi obliki naj bi ta pristop poznali že pred 5000 leti (Perez Cañado, 2012), ko so se Akadijci 

po osvojitvi Sumerije želeli naučiti sumerščine. Številne vede (na primer botaniko, zoologijo, 

teologijo) so tako poučevali v jeziku Sumercev in s tem spodbujali učenje vsebine ter jezika.  

Podobno lahko za začetek razvoja VJIU označimo pouk, ki so ga bili deležni otroci v času 

rimskega imperija. Oblast je takrat namerno najemala učitelje iz Grčije, katerih znanje 

latinščine je bilo zelo pomanjkljivo ali skoraj nično. Tako so se bili otroci primorani naučiti 

grščino, saj sicer niso mogli slediti pouku (Coyle idr., 2010). 

Eden pomembnejših mejnikov pri izoblikovanju pristopa VJIU, kot ga poznamo danes, izhaja 

iz programov jezikovne kopeli, ki so se razširili v Kanadi v 60. letih prejšnjega stoletja. Nastali 

so po predlogu manjše skupine angleško govorečih staršev, ki so živeli v večinoma francosko 

govoreči kanadski provinci Quebec. Ti so želeli svojim otrokom zagotoviti kvalitetno 

izobraževanje in uspešno komunikacijo tako v angleščini kot tudi v francoščini, kar bi jim 

prineslo konkurenčnost na trgu dela. Menili so, da klasičen način poučevanja francoščine ne 

zagotavlja ustreznega znanja za nadaljnje življenje. Krajevna skupnost je zato ustanovila 

program imerzije, ki je angleško govorečim otrokom omogočal, da so se določenih šolskih 

predmetov učili povsem v francoščini (Balek idr., 2010; Eurydice Report, 2006; Mehisto idr., 

2008).   

Zamisel staršev iz Quebeca pa ni naletela samo na odobravanje. Nekateri starši so trdili, da 

lahko učenje mlajših otrok v jeziku, ki se ga neformalno poučuje, zbega njihov razvoj, drugi 
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so menili, da mora otrok najprej dobro obvladati svoj materni jezik, da se lahko nauči ostalih 

jezikov, tretji pa so vztrajali, da je za otroke najboljše poučevanje zgolj v maternem jeziku 

(Lipavic Oštir, Rot Gabrovec, Jazbec in Kacjan, 2003). Vsi ti predsodki so z vidika dognanj 

psiho- in sociolingvistike brez trdne podlage. Mnoge raziskave so pokazale, da imajo učenci, 

ki so jih učitelji poučevali po pristopu VJIU, bolje razvite jezikovne spretnosti v maternem in 

tujem jeziku kot njihovi sovrstniki, ki takega pouka niso bili deležni (Allen, 2004; Curtain in 

Dahlberg, 2004; Dobson, Perez Murillo in Johnstone, 2010).  

Evropejci so se začeli zavedati pomena večjezičnosti v zadnjih stoletjih. Nekateri starši so začeli 

najemati učitelje iz tujine, da so se z njihovimi otroki pogovarjali v tujem jeziku in jih tako učili 

jezikovnih struktur ter besedišča. Drugi so svoje otroke pošiljali študirat v tujino v zasebne šole. 

Tak način izobraževanja seveda ni bil dostopen vsem, saj je bil zelo drag. Tako je bilo 

večjezično izobraževanje na začetku le privilegij bogatih (Dagarin Fojkar idr., 2010). 

Koncept VJIU v takšni obliki, kot ga v šolah izvajamo danes, se je pojavil na začetku 90. let 

prejšnjega stoletja (Eurydice Report, 2006; Zindler, 2013). Termin je leta 1994 osnoval David 

Marsh (na sliki spodaj) (Edlund Anderson, S. McDougald in Cuesta Medina, 2015), leta 1996 

pa se je s pomočjo UNICOM-a, univerze Jyväskylä na Finskem in Evropskega programa za 

izobraževanje v Nemčiji razširil tudi drugod (Marsh, 2006). V poznih 90. letih je uporaba VJIU 

začela naraščati in se stopnjuje še danes, od leta 2003 dalje pa so začeli opravljati tudi 

obsežnejše raziskave, ki bi potrdile uporabnost pristopa (Perez Cañado, 2012). 

 

Slika 2: David Marsh, avtor termina VJIU (Marsh, b.d.) 

 

 1.3 Izrazoslovje, povezano z VJIU 

 

  1.3.1 Različne vrste jezikov 

 

Pristop VJIU lahko izvajamo v različnih jezikih (regijskem jeziku ali jeziku manjšine z uradnim 

statusom ali brez, tujem jeziku, neteritorialnih jezikih idr.), zato je za pravilno razumevanje 

literature o tem pristopu nujno, da opredelimo različne termine, ki se v povezavi z jeziki lahko 

pojavijo.  

Materni jezik ali materinščina je jezik, ki se ga v otroštvu naučimo kot prvega in v njem 

najlažje izražamo čustva, razmišljamo in doživljamo (Guvercin, 2010), zato ga običajno 

imenujemo tudi prvi jezik. Največkrat se ga naučimo doma od svojih staršev. Skela (2010) 

razlaga, da posameznika opredelimo kot domačega govorca določenega jezika takrat, ko doseže 

ustrezno raven jezikovne zmožnosti. Na območju Slovenije je večinski materni jezik 

slovenščina, na narodnostno mešanih območjih italijanščina in madžarščina, za priseljence pa 
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so pogosti tudi drugi slovanski jeziki (hrvaščina, srbščina idr.). Registrski popis prebivalstva iz 

leta 2002 je v Sloveniji zabeležil več kot 40 različnih materinščin (Materni jezik, 2017). Na 

spodnjem zemljevidu je prikazano, kje v sosednjih državah se slovenščina uporablja kot materni 

jezik, slovensko pa se govori še npr. v Nemčiji, ZDA, Kanadi, Argentini, Avstraliji in 

Južnoafriški republiki (Slovenščina je materni jezik 2,4 milijona govorcev po vsem svetu, 

2016).  

 

Slika 3: Slovenščina kot materni jezik v sosednjih državah (Slovenski jezik, b.d.) 

Skela (2010) opredeljuje drugi jezik kot jezik, ki ni materinščina, a se z njim v okolju velikokrat 

srečamo, saj se uporablja za sporazumevanje, običajno pa je tudi jezik vlade, poslovanja in 

izobraževanja. Stern (1983, str. 80) pa definira drugi jezik kot »vsak jezik, ki smo ga usvojili 

kasneje kot materni jezik«. V Sloveniji živi veliko ljudi, ki slovenščino uporabljajo za 

komunikacijo z okoljem, v drugačnih okoliščinah pa uporabljajo druge jezike. Slovenščina je 

torej drugi jezik ali jezik okolja za priseljence ter predstavnike italijanske in madžarske 

narodne manjšine (Slovenski jezik, 2018; Slovenščina kot drugi in tuji jezik, b.d.). Eurydice 

(2008) v povezavi z narodnimi manjšinami namesto pojma drugi jezik uporablja izraz regijski 

jezik ali jezik manjšine. Ti jeziki imajo lahko status uradnih jezikov, vendar le na ozemljih, kjer 

se ta jezik govori.  

Tuji jezik je jezik, ki ni materni jezik govorca, učenci se ga učijo v šoli kot samostojni predmet, 

v okolju, v katerem se ga učimo, pa se v njem ne sporazumevamo. Večinoma se ga govorci 

učijo zato, da ga bodo lahko uporabljali kasneje v življenju, izven države, v kateri se ga učijo 

(Skela, 2010; Stern, 1983; What is Foreign Language, b.d.). Ta definicija ne velja za tiste tuje 

jezike, ki se v okolju uporabljajo tudi kot jezik sporazumevanja (lingua franca). V evropskem 

prostoru ima danes to funkcijo angleščina, s katero se učenci veliko srečujejo tudi izven 

šolskega prostora (Cifoletti, 1989). Slovenščina je tuji jezik za ljudi v drugih državah in na 

ostalih celinah, ki se jo učijo zato, ker bi morda radi obiskali Slovenijo, spoznali njen jezik, 

kulturo in ljudi ali pa v svoji državi slovenščino uporabljali pri poslovanju (Slovenščina kot 

drugi in tuji jezik, b.d.). 

Neteritorialni jezik (ang. non-territorial language) je jezik, ki se govori na ozemlju neke 

države, vendar mu v nasprotju z regijskim ali manjšinskim jezikom ne moremo pripisati 

stalnega območja (Jezikovne manjšine v Evropi, 2016), število govorcev pa je ravno tolikšno, 

da jezika, ki se razlikuje od tistega, ki ga uporabljajo ostali državljani, ni mogoče kar tako 

zanemariti (Polzer, Kalčina in Žagar, 2002; Woehrling, 2005). V Sloveniji med neteritorialne 

jezike prištevamo romski jezik, ki zaenkrat nima uradnega statusa (DiRicchardi, 2012).  
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Na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, sta poleg slovenščine 

uradna jezika tudi italijanščina oziroma madžarščina, kar pomeni, da se lahko uporabljata za 

komunikacijo v javnosti in pri javnem poslovanju (Italijanska, madžarska in romska jezikovna 

skupnost, b.d.). 

V dokumentu CLIL Glossary (2015) v povezavi z jeziki najdemo še naslednje izraze: 

- dodatni jezik (ang. additional language) je katerikoli jezik, razen domači, prvi ali materni 

jezik; 

- domači jezik (ang. home language) je jezik, ki se ga doma največ uporablja; 

- ciljni jezik (ang. target language) je katerikoli jezik, ki ni posameznikov materni jezik, in se 

uporablja pri izvajanju pristopa VJIU.    

 

  1.3.2 Razlikovanje med različnimi poimenovanji VJIU 

 

Zaradi velikega števila različnih poimenovanj za pristop VJIU bomo v nadaljevanju poizkusili 

navesti, kakšne se razlike med VJIU, imerzijo in CBI (ang. Content-based Instruction), 

integriranim poukom in VJIU ter jezikovno kopeljo in jezikovno potopitvijo. Nekateri avtorji 

menijo, da je definiranje razlik nujno potrebno, drugim se razločevanje zdi brez pomena. 

Imerzija ali potopitev (ang. immersion) je oblika programa poučevanja jezika, pri katerem je 

večina ali vsa vsebina predmeta učencem podana v tujem jeziku. Pristop se je razvil v Kanadi 

v 60. letih prejšnjega stoletja (CLIL Glossary, 2015). Tak tip poučevanja je bil osnova za 

nastanek programa CBI v Združenih državah Amerike v 70. letih prejšnjega stoletja. Gre za 

pristop, pri katerem se učenci vsebin nejezikovnih predmetov (na primer zgodovine) učijo v 

dodatnem jeziku s poudarkom na učenju jezika samega in ne vsebini. Načela obeh programov 

pa so vplivala na nastanek pristopa VJIU, ki se je razvil v Evropi.      

Poleg tega, da izhajata z različnih celin in časovnih obdobij, je glavna razlika med CBI in VJIU 

ta, da se pri prvem bolj poudarja vloga jezika kot vsebine, medtem ko sta si pri VJIU vsebina 

in jezik enakovredna (Bovellan, 2014). Tedick in Cammarata (2012) opažata tudi, da je imel 

pristop VJIU veliko večji vpliv na izobraževanje in se je mnogo bolj razširil kot pristop CBI. 

Prav tako ima VJIU močno podporo vlade in družbe, česar pa za CBI ne moremo trditi.   

Večji dvomi se pojavljajo pri razlikovanju med imerzijo in VJIU. Nekateri znanstveniki trdijo, 

da je imerzija ena izmed oblik pristopa VJIU, drugi temu nasprotujejo (Tedick in Cammarata, 

2012). Lasagabaster in Sierra (2010) navajata, da je glavna razlika med njima v tem, da sta pri 

imerziji natančno določena količina tujega jezika, ki se uporablja pri poučevanju, in starost 

učencev, ko začnejo s programom, medtem ko pri VJIU tega ni. Za imerzijo je tudi značilno, 

da učence poučuje učitelj, čigar poučevani jezik je materni jezik, medtem ko pri VJIU večinoma 

poučujejo učitelji, za katere je jezik, ki se uporablja pri pristopu, tuji jezik (Dalton-Puffer, 

2008). Imerzija temelji na bogati rabi tujega jezika v vsakodnevnih situacijah, medtem ko se 

pri VJIU tuji jezik večinoma uporablja samo v razredu. Še ena od razlik je, da z imerzijo 

navadno začnemo že v vrtcu, pristop VJIU pa se prvič pojavi v OŠ (Bovellan, 2014). 

Tako CBI kot VJIU imata korenine v imerziji, kar kažejo mnoge skupne značilnosti. CBI in 

VJIU sta si med seboj zelo podobna, vendar ju ločijo nekatere ključne razlike, ki smo jih že 

omenili. Zaključimo lahko, da imerzije ne moremo šteti ne kot oblike CBI in ne kot oblike 

VJIU, temveč kot pristop dvojezičnega poučevanja, ki predstavlja osnovo obema (Bovellan, 

2014). 

Zmeda se pojavlja tudi pri poskušanju razlikovanja med pojmoma integriran pouk in VJIU. 

Lipavic Oštir in Jazbec (2008) navajata, da se ta dva pojma v Sloveniji primerjata, vendar ju ne 
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moremo popolnoma enačiti. Integriran pouk tujega jezika pomeni, da tuji jezik vključujemo v 

raznolike dejavnosti s poudarkom na učenju jezika, medtem ko pri VJIU tuji jezik podajamo 

skozi nejezikovne vsebine in aktivnosti, ki niso tipične za pouk jezika. Mnogokrat je 

razločevanje med obojim težko, še posebej pri najmlajših otrocih. Integrirani pristop in VJIU 

ločuje tudi M. Dagarin Fojkar (b.d.), ki pravi, da sta si pristopa podobna, vendar je VJIU 

nekakšno nadaljevanje integriranega pristopa.   

Razlikovati naj bi bilo potrebno še med jezikovno kopeljo in jezikovno potopitvijo. Razlike 

med njima najbolje opišeta definiciji, zapisani v obrazcih Evropske jezikovne mape, namenjene 

ovrednotenju znanja in spremljanju učenja tujih jezikov za študente, ki ju navaja S. Jazbec 

(2008) v teoretičnih razmišljanjih v okviru projekta Sporazumevanje v tujih jezikih – uvajanje 

tujega jezika in medkulturnega/medjezikovnega ozaveščanja v 1. VIO v OŠ. Izraz jezikovna 

kopel se nanaša na obliko dvojezičnega poučevanja oziroma učenja tujih jezikov, ki je lahko 

popolna ali delna. Sem lahko vključimo gimnazije s programom mednarodne mature in 

predavanja v tujem jeziku. Izraz jezikovna potopitev pa pomeni obliko poučevanja oziroma 

učenja tujih jezikov, pri kateri so študenti na predavanjih skupaj z rojenimi govorci ciljnega 

tujega jezika. Glavna razlika je torej v tem, ali je tuji jezik tudi jezik okolja ali samo delovni 

jezik pri posameznih predavanjih. Razlikovanje je potrebno tudi zaradi izbire ravni tujega 

jezika, saj pri jezikovni potopitvi raven jezika ni prilagojena, medtem ko se v jezikovni kopeli 

lahko prilagaja študentom. Evropska jezikovna mapa je sicer namenjena slednjim, vendar se 

lahko definiciji nanašata tudi na razred in učence.    

 

 1.4 Temelji VJIU 

 

  1.4.1 Temeljne značilnosti metodologije VJIU 

 

Mehisto idr. (2008) v delu »Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in 

Bilingual and Multilingual Education« povzemajo bistvene značilnosti metodologije VJIU:  

- osredotočenost na več dimenzij hkrati, 

- varno in bogato učno okolje, 

- avtentičnost gradiva, 

- aktivno učenje, 

- podpora učencem (ang. scaffolding), 

- sodelovanje učencev.  

Pri tem opozarjajo, da te karakteristike niso značilne izključno za VJIU, temveč jih lahko 

najdemo tudi v drugih oblikah poučevanja. 

Coyle (2011) pa našteva še nekaj temeljnih načel, ki naj bi se jih države pri uvajanju VJIU 

držale: 

- učenci med poukom VJIU pridobivajo nove spretnosti in novo vsebinsko znanje (ne že 

naučeno v drugačni obliki); 

- pri načrtovanju je v ospredju vsebina; 

- jezik je orodje in sredstvo učenja, zato tradicionalna slovnična časovna ureditev ni mogoča; 

- stopnja miselnih izzivov je enaka kot pri pouku prvega jezika; 

- učitelj mora v polnosti izkoristiti priložnosti za razvoj globalnega zavedanja, državljanstva in 

medkulturnega razumevanja; 

- učenje po pristopu VJIU je inkluzivno, kar pomeni, da je primerno za katerokoli starost, jezik 

in jezikovno raven; 

- model VJIU je vedno odvisen od lokalnega okolja – nobena oblika ni »pravilna«.   
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  1.4.2 Štiri dimenzije VJIU 

 

Coyle idr. (2010) določajo štiri dimenzije konceptualnega okvira VJIU (ang. the 4Cs 

framework), ki zagotavljajo celostno in v kontekst umeščeno učenje (Banegas, 2015): 

komunikacijo, kulturo, vsebino in kognicijo (izvirno: communication, culture, content, 

cognition – 4 Cs). Učna ura po pristopu VJIU je uspešna le, ko se vse štiri dimenzije med seboj 

prepletajo. Spodnja slika prikazuje omenjene dimenzije, povezane v kontekst znotraj okvira 

VJIU.   

 

Slika 4: Konceptualni okvir VJIU (Coyle idr., 2010, str. 41) 

Coyle (2005) posamezne značilnosti podrobneje opredeljuje:  

Komunikacija – jezik je kanal za komunikacijo in učenje. Gre za medsebojno vplivanje ter 

učenje rabe jezika med njegovo uporabo za učenje vsebine in jezika samega. Komunikacija 

presega sistem slovnice, saj vključuje učence v rabi jezika na način, ki je drugačen od drugih 

jezikovnih učnih ur. Seveda se učenci tudi pri VJIU učijo jezika, vendar z drugačnim pristopom. 

Kultura – za popolno izkoriščanje potenciala večkulturnega in večjezikovnega sveta sta 

potrebna toleranca in medkulturna ozaveščenost. Učenje skozi tuji jezik predstavlja bistveno 

podlago medkulturnega razumevanja in razvijanja globalnega državljanstva. »Drugačnost« je 

v VJIU eden od ključnih pojmov, ki nam pomaga pri odkrivanju drugih in samega sebe. 

Vsebina – v središču uspešnega učnega procesa sta vsebina ter usvajanje znanja, zmožnosti in 

razumevanja v povezavi s specifičnimi elementi točno določenega učnega načrta (Coyle, 1999). 

Vsebino lahko predstavlja nek predmet ali projektna tema.  

Kognicija – če želimo, da je VJIU učinkovit, morajo učenci razmišljati, proučevati in v ta 

proces vključevati tudi višje kognitivne sposobnosti. Pri VJIU ne gre za prenos znanja s 

strokovnjaka na novinca, temveč si učenci sami ustvarijo lastno znanje. Pri oblikovanju nalog 

za različne ravni si lahko pomagamo z Bloomovo taksonomijo.     

Smajla in Podovšnik Axelsson (2016, str. 119) navajata, da so ti elementi »skupni vsem 

različicam VJIU, neodvisno od okoliščin in posebnih lastnosti držav, kjer se pristop uporablja 

pri poučevanju in učenju«. 
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  1.4.3 Bloomova taksonomija, predelana po Andersonu in Krathwohlu 

 

Coyle idr. (2010) za podlago kogniciji, eni od štirih dimenzij VJIU, postavljajo leta 2001 

prenovljeno Bloomovo taksonomijo po Andersonu in Krathwohlu. Osnovna Bloomova 

taksonomija iz leta 1956 je vsebovala šest različnih miselnih procesov in se tako dotikala le 

kognitivne razsežnosti. Anderson in Krathwohl pa sta dodala še dimenzijo znanja. Očitna 

povezanost miselnih procesov s konstrukcijo znanja se sklada s konceptom učenja vsebine v 

pristopu VJIU. Spodnja preglednica prikazuje predelano Bloomovo taksonomijo. 

Tabela 1: Bloomova taksonomija, predelana po Andersonu in Krathwohlu (povzeto po Coyle 

idr., 2010, str. 31) 

Kognitivna dimenzija 

Nižji miselni procesi :  

Poznavanje Pridobivanje ustreznih informacij iz spomina, na primer: prepoznavanje, 

spominjanje. 

Razumevanje Osmišljanje izkušenj in sredstev, na primer: interpretiranje, ponazarjanje, 

razvrščanje, povzemanje, sklepanje, primerjanje, razlaganje. 

Uporaba Uporaba postopkov, na primer: izvajanje, izvrševanje. 

Višji miselni procesi: 

Analiza  Razdelitev koncepta na dele in razlaganje, kako se deli povezujejo v celoto, 

na primer razlikovanje, urejanje, pripisovanje. 

Vrednotenje Kritično presojanje, na primer pregledovanje, ocenjevanje. 

Sinteza Povezovanje delcev v novo celoto ali prepoznavanje sestavnih delov nove 

strukture, na primer tvorjenje, načrtovanje, ustvarjanje.  

Dimenzija znanja 

Stvarno znanje Osnovne informacije, na primer terminologija, specifične podrobnosti in 

elementi. 

Pojmovno znanje Razmerje med deli večje celote, na primer znanje o razvrščanju in 

kategorijah, znanje o principih in posplošitvah, znanje teorij, modelov in 

struktur.  

Znanje postopkov Kako nekaj narediti, na primer znanje specifičnih sposobnosti in 

algoritmov, znanje tehnik in metod posameznih predmetov, znanje 

kriterijev za določanje ustreznosti postopkov. 

Metakognitivno znanje Znanje o mišljenju na splošno in določenem mišljenju, na primer strateško 

znanje, znanje o miselnih nalogah, znanje o sebi.  

Kognitivna razsežnost v predelani Bloomovi taksonomiji je sestavljena iz nižjih in višjih 

miselnih procesov. Med nižje miselne procese sodijo poznavanje, razumevanje in uporaba, 

med višje pa analiza, vrednotenje in sinteza. Oboji so nujni, če želimo, da je učenje učinkovito. 

Dimenzija znanja vključuje štiri oblike: stvarno in pojmovno znanje, znanje postopkov in 

metakognitivno znanje. Stvarno znanje je znanje osnovnih terminov in specifičnih 

podrobnosti; pojmovno znanje zajema prepoznavanje povezanosti med elementi, ki so del 

večje strukture; znanje postopkov vključuje znanje o tem, kako nekaj narediti;

metakognitivno znanje pa je znanje o mišljenju na splošno in posebnostih mišljenja vsakega 

posameznika.    
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  1.4.4 Jezikovni trikotnik  

 

Metodo VJIU v splošnem pomenu uvrščamo med komunikacijske pristope poučevanja tujih 

jezikov. Ti so osnovani na teorijah učenja jezikov, ki predpisujejo osredotočenost tako na 

pomen kot na slovnico. VJIU je ena novejših razvojnih faz komunikacijskega pristopa, ki oboje 

uravnava (Coyle idr., 2010).  

Če želimo uspešno izvajati VJIU, moramo poskrbeti, da sta jezik in vsebina prilagojena 

predznanju učencev, saj je v nasprotnem primeru njegova izpeljava nesmiselna. Kot pomoč 

nam lahko pri prilagajanju ravni jezika služi jezikovni trikotnik (ang. the Language Triptych); 

ta učiteljem pomaga povezati cilje, ki jih želijo doseči pri vsebini, s tistimi, ki jih želijo doseči 

pri jeziku. Način nam pomaga razlikovati med izgradnjo znanja in uporabo jezika. Jezikovni 

trikotnik (na sliki spodaj) je osnovan na treh med seboj povezanih vidikih jezika, ki učence 

spodbujajo pri njegovi uporabi in hkrati krepijo napredek pri slovnici (a ga ne nadomestijo) 

(Coyle idr., 2010). 

 

Slika 5: Jezikovni trikotnik (Coyle idr., 2010, str. 36) 

Jezikovni trikotnik vsebuje tri perspektive jezika: 

- jezik učenja (ang. language of learning), 

- jezik za učenje (ang. language for learning), 

- učenje preko jezika (ang. language through learning). 

Jezik učenja zajema analizo jezika, ki ga učenci potrebujejo, da lahko dostopajo do osnovnih 

pojmov in spretnosti, povezanih z določenim predmetom ali temo.  

Jezik za učenje se osredotoča na tiste strukture v jeziku, ki jih učenci potrebujejo, da lahko 

učinkovito delujejo v okolju s tujim jezikom. Za to morajo znati delati v paru ali skupini, 

postavljati vprašanja, razpravljati, raziskovati in razmišljati, torej razumeti in znati uporabljati 

jezik. 

Učenje preko jezika je osnovano na načelu, da učenje ni učinkovito brez aktivne vključenosti 

jezika in razmišljanja. Ko učence spodbujamo, da pojasnijo svoje razumevanje jezika, pride do 

učenja na globlji ravni. Pouk po metodi VJIU zahteva nivo govora, interakcije in dialoga, ki se 

od jezika pri običajni učni uri močno razlikuje (Coyle idr., 2010). 
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  1.4.5 Matrica VJIU 

  

Če želimo zagotoviti, da bo VJIU uspešno pri večini učencev, jih moramo kognitivno 

spodbujati, a hkrati podpreti z jezikom, ki jim omogoča učenje novih vsebin. Za doseganje tega 

so potrebni skrbno in premišljeno načrtovanje pouka ter poglobljena analiza jezika, ki mu bodo 

učenci izpostavljeni pri učenju. Pri iskanju ravnotežja med kognitivnimi in jezikovnimi 

zahtevami nam je lahko v pomoč matrica VJIU (na sliki spodaj), ki jo je leta 1984 oblikoval J. 

Cummins (Coyle idr., 2010).  

 

Slika 6: Matrica VJIU, povzeta po Cumminsu, 1984 (Coyle idr., 2010, str. 43) 

Matrica VJIU je sestavljena iz štirih kvadrantov, v katere učitelj pri načrtovanju učne ure 

vpisuje aktivnosti ter jim tako določi kognitivne in jezikovne zahteve. Te so lahko visoke ali 

nizke. Matrica je uporabna tudi pri oblikovanju nalog in materialov ter evalvaciji (Irun, 2013).   

V kvadrant številka 1 sodijo dejavnosti, ki imajo nizke kognitivne in jezikovne zahteve. 

Učitelji naj bi poskrbeli, da se aktivnosti vedno začnejo v tem kvadrantu in se nato stopnjujejo. 

Te dejavnosti so ključne za izgradnjo začetne samozavesti za učenje jezika (Irun, 2013; 

Quinlan, 2011).  

Večina aktivnosti pri pouku VJIU sodi v kvadrant številka 2, kjer so zahteve jezika še vedno 

nizke, kognitivne zahteve pa visoke. Gre za predstavitev abstraktnih pojmov s pomočjo 

vizualnih pripomočkov skozi znane jezikovne strukture.  

V kvadrantu števila 3 so aktivnosti na visokem kognitivnem in jezikovnem nivoju. Učenci 

spoznavajo novo vsebino skozi nove jezikovne strukture, ki jih vadijo na različne načine. 

Največkrat se te dejavnosti izvajajo kot sodelovalno učenje in skupinsko delo (Irun, 2013).  

Kvadrant številka 4 vključuje aktivnosti z visokimi jezikovnimi zahtevami na nizkem 

kognitivnem nivoju. Nekaterim avtorjem se zdi ta kvadrant nesmiseln, saj naj bi od učencev 

zahteval sodelovanje v dejavnostih, ki niso povezane z njihovim življenjem in jim niso v izziv, 

zato naj bi se mu čim bolj izogibali (Quinlan, 2011). Coyle idr. (2010) pa navajajo, da naj bi 

visoke jezikovne zahteva četrtega kvadranta uporabljali le v primerih, ko sta vadba jezika in 

osredotočenje na slovnico nujna za napredek pri učenju.   
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 1.5 Vrste VJIU 

 

Poznamo več različnih vrst oziroma modelov VJIU. Oblike in njihove opise bomo povzeli po 

navedbah različnih avtorjev. 

Coyle idr. (2010) navajajo različne vrste VJIU, ki segajo od predšolskega obdobja do 

terciarnega izobraževanja. V nadaljevanju se bomo osredotočili na tiste, ki so primerne za 

učence razredne stopnje (5–12 let). Na podlagi ugotovitev avtorjev lahko ločimo štiri modele. 

Za model A je značilno, da se polovica predmetov iz učnega načrta poučuje v učnem, polovica 

pa v tujem jeziku. Pri tem je pomembno, da se jezikovni in predmetni učitelj med seboj 

povezujeta, dopolnjujeta in sledita skupnemu učnemu načrtu. Velik poudarek je na posameznih 

besedah in strukturah, ki učence vodijo k razmišljanju. S tem modelom lahko učenci popolnoma 

usvojijo oba jezika. Učitelj učence ocenjuje v tujem jeziku, vzporedno pa preverja še 

razumevanje osnovnih pojmov v prvem jeziku.  

Model B poteka tako, da se pri vseh predmetih načrtno menjujeta učni in tuji jezik glede na 

temo ter ustreznost pojmov (ang. translanguaging). Učitelj s tem nudi bolj dinamično obliko 

dvojezičnosti. Učenci se učijo tujega jezika s pomočjo dvojezičnih materialov in tako 

samostojno urijo tujejezikovne spretnosti. Učitelj pri tem modelu bistvene koncepte ocenjuje v 

prvem jeziku, v tujem pa učenci izdelajo portfolio. 

Model C temelji na vsebini in komunikaciji v tujem jeziku z učenci ali učitelji iz tujine. 

Jezikovni učitelj tu prevzame glavno vlogo pri poučevanju, saj tako sporazumevanje kot učenje 

vsebine poteka v celoti v tujem jeziku. Ocenjevanje vsebine je navadno formalno in dopolnjuje 

jezikovno ocenjevanje.   

Pri modelu D se pomemben del učnega načrta pri vseh predmetih poučuje v tujem jeziku. 

Učenci naj bi tako dosegli vse vsebinske cilje in hkrati napredovali na področju jezika. 

Vsebinsko učenje torej dopolnjuje jezikovno, ki se osredinja na kognitivno jezikovno znanje in 

medosebne odnose. Za ta model je značilno regionalno in nacionalno ocenjevanje.       

S. Hillyard (2011) se pri razlikovanju med posameznimi modeli osredinja na število jezikov in 

tako loči:  

- enojezični model – učenci se v svoji domovini učijo posameznih predmetov s pristopom 

VJIU; nekateri izmed učencev so lahko tujci (na primer v Sloveniji); 

- dvojezični model – učenci se 30–50 % predmetov iz učnega načrta učijo v drugem ali tujem 

jeziku (na primer v posamičnih regijah Španije in na Nizozemskem); 

- večjezični model (ang. multilingual) – učenci se nekaterih predmetov iz učnega načrta učijo 

v treh ali več jezikih (na primer v avtonomni skupnosti Baskiji in pokrajini Kataloniji v Španiji); 

- raznojezični model (ang. plurilingual) – učenci se učijo različnih jezikov, nekatere izmed 

njih lahko skozi VJIU (na primer v Avstraliji).   

Mehisto idr. (2008) podajajo še podrobnejšo razčlenitev posameznih vrst VJIU, ki zajema nekaj 

že navedenih pristopov, nekaj pa povsem novih:  

Jezikovne prhe: Namenjene so učencem, starim od štiri do deset let. Ti so ciljnemu jeziku 

izpostavljeni od 30 do 60 minut na dan. Vključujejo pesmi, igre, vizualne pripomočke in veliko 

gibanja. Učitelj se poskuša čim več časa izražati v tujem jeziku. Zaradi pogostosti ponavljanja 

se učenci počutijo varnejše in so bolj prepričani v svoje znanje. 



13 

 

Tabori VJIU: Osnovno pravilo tabora je, da se udeleženci v času bivanja izražajo v tujem 

jeziku. Pri mlajših učencih so dejavnosti bolj strukturirane in vodene, starejši pa različne teme 

predstavljajo že sami.  

Izmenjave učencev: Učenci na obisku v tuji državi uporabljajo ciljni tuji jezik in spoznavajo 

specifične vsebine.  

Lokalni in mednarodni projekti: Gre za projekte v tujem jeziku o določeni temi; povezujejo 

se s krajem ali državo, v kateri se izvajajo. 

Bivanje pri družini: Včasih učenci na izmenjavi v drugi državi bivajo pri družinah, ki so 

nastanjene v okolici izobraževalnih ustanov. To jim omogoča, da tuji jezik uporabljajo v realnih 

okoliščinah in hkrati spoznavajo kulturo ter navade prebivalcev države, ki so jo obiskali, kar 

naredi samo izkušnjo še intenzivnejšo.  

Moduli: Med seboj se razlikujejo glede na čas in jakost izpostavljenosti tujemu jeziku ter 

obdobju, v katerem se učenci srečajo s posameznim modulom.  

Poučevanje enega ali več predmetov v ciljnem jeziku: Tuji jezik se uporablja kot učni jezik 

za enega ali več predmetov iz učnega načrta.  

Delna potopitev: Učitelj pri poučevanju kombinira tuji in materni/prvi jezik učencev.  

Popolna potopitev: Učitelj celoten učni načrt poučuje v ciljnem jeziku. Ta oblika naj bi bila 

ena izmed najučinkovitejših (Lipavic Oštir in Jazbec, b.d.).  

Dvosmerna potopitev: Gre za uporabo dveh različnih ciljnih jezikov za predstavitev vsebine 

in podajanje navodil učencem, ki govorijo izbrana jezika.  

Dvojna potopitev: Učitelj pri poučevanju učencev, ki ne govorijo nobenega izmed ciljnih 

jezikov, za podajanje navodil in vsebine uporablja dva ciljna tuja jezika.  

Navedene oblike se lahko uporabljajo na različnih ravneh izobraževanja. Mogoča je večja ali 

manjša izpostavljenost tujemu jeziku v daljšem ali krajšem časovnem obdobju.  

 

 1.6 Cilji VJIU 

    

Osnovni cilj pristopa VJIU je pridobivanje znanja nejezikovnih vsebin in pridobivanje znanja 

ciljnega tujega jezika, pri čemer pa je jezik samo medij in ne cilj pouka – pridobivanje 

jezikovnih spretnosti se dogaja kot stranski učinek (Dagarin Fojkar idr., 2010; Lipavic Oštir in 

Jazbec, b.d.). Nekoliko drugače navaja poročilo Eurydice (2006), ki pravi, da je glavni cilj VJIU 

razvijanje tako nejezikovnih predmetov kot jezika, ki se uporablja za poučevanje, pri čemer sta 

si obe komponenti enakovredni. Učitelj torej nejezikovnega predmeta ne poučuje v tujem 

jeziku, ampak prek tujega jezika, kar zahteva bolj integriran pristop poučevanja in učenja.  

Eurydice (2006) cilje deli v štiri skupine: 

- socialno-ekonomski cilji: pripraviti učence na življenje v skupnosti različnih narodov in  

zagotoviti boljše možnosti na trgu dela; 

- socialno-kulturni cilji: učenje strpnosti in spoštovanja drugih kultur v ciljnem tujem jeziku s 

pristopom VJIU; 

- jezikovni cilji: razvijanje uspešne komunikacije in motivacije za učenje jezikov; 

- izobraževalni cilji: razvoj znanja, ki je povezano z ostalimi predmeti in s sposobnostjo učenja, 

ter vključevanje znanja jezikov s pomočjo inovativnih pristopov.    



14 

 

Mehisto idr. (2008) cilje VJIU razčlenjujejo drugače in izpostavljajo tri komponente (na spodnji 

sliki): vsebino, jezik in učne spretnosti.  

 
Slika 7: Cilji pristopa VJIU (Mehisto idr., 2008, str. 11) 

Učenje jezika je vključeno v poučevanje drugih predmetov, vsebina drugih predmetov pa je 

uporabljena pri urah učenja jezika. Pomemben je tudi razvoj učnih spretnosti, saj ta spodbuja 

uresničevanje vsebinsko-jezikovnih ciljev. 

Vsi trije cilji morajo biti postavljeni v širši okvir. Starši, ki svoje otroke vpišejo v programe z 

VJIU, si želijo, da bi se naučili ciljnega tujega jezika, razvijali prvi jezik in usvojili vsaj toliko 

vsebine kot učenci v drugih programih. Cilj je torej tudi ustvarjanje pogojev, ki spodbujajo 

doseganje: 

- ustrezno zahtevne stopnje učnih dosežkov pri predmetih, ki se poučujejo v ciljnem tujem 

jeziku; 

- ustrezno zahtevne stopnje znanja jezika in jezikovnih spretnosti (poslušanje, branje, govor in 

pisanje) v ciljnem tujem jeziku; 

- starosti primerne zahtevnosti jezikovnih spretnosti v prvem jeziku; 

- spoštovanja in razumevanja kultur, ki so povezane s prvim jezikom učencev in ciljnim tujim 

jezikom, ki se uporablja pri VJIU;  

- kognitivnih in socialnih spretnosti ter navad, ki so potrebne za uspeh v današnjem svetu 

(Mehisto idr., 2008). 

Coyle idr. (2010) pa cilje VJIU razvrščajo v pet podskupin: 

Kontekst 

- Priprava na globalizacijo (na primer razvoj načrta šole skozi medij ostalih jezikov). 

- Pridobivanje mednarodnih certifikatov. 

- Izboljšanje ugleda šole (na primer ponudba VJIU daje močno sporočilo o pomembnosti 

večjezičnega izobraževanja).  

Vsebina 

- Možnost različnih vidikov pri učenju (na primer branje pristnih besedil v tujem jeziku). 

- Priprava na učenje v prihodnosti (na primer modeli z IKT z mednarodnim besediščem).  

- Veščine za delo (na primer modeli, ki učence opremljajo z veščinami učenja, potrebnimi za 

nadaljnje izobraževanje).  

- Ocenjevanje znanja specifičnih vsebin v tujem jeziku.  
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Jezik 

- Izboljšanje splošnega znanja ciljnega jezika (na primer skozi daljšo kvalitetno izpostavljenost 

jeziku VJIU). 

- Razvoj sporazumevanja (na primer s ponudbo različnih možnosti za pristno komunikacijo).    

- Poglabljanje zavedanja prvega jezika in jezika VJIU (na primer šole, ki nudijo 50 % učnega 

načrta v drugih jezikih za razvoj poglobljenega znanja in jezikovnih temeljev za učence). 

- Razvoj samozavesti pri učenju in komunikaciji v tujem jeziku (na primer z nudenjem 

praktičnih in avtentičnih jezikovnih scenarijev).  

- Predstavitev učenja in rabe drugega jezika (na primer učne ure, pri katerih imajo aktivnosti 

jezikovne cilje, kot so k igri usmerjene jezikovne prhe za mlajše učence). 

Učenje 

- Povečanje motivacije za učenje (na primer tečaji VJIU, ki se osredotočajo na gradnjo 

samozavesti pri rabi tujega jezika, predvsem na področjih, kjer tradicionalni tečaji učenja jezika 

niso bili uspešni). 

- Uporaba raznolikih metod in pristopov v razredu (na primer tečaji, ki vključujejo gluhe in 

naglušne ter uporabljajo jezik VJIU kot znakovni jezik). 

- Razvoj individualnih strategij učenja (na primer srednješolski seminarji naravoslovja, ki 

privlačijo učence, samozavestne pri rabi jezika VJIU, a manj samozavestne pri naravoslovju, 

in si morda tega področja ne bi izbrali za nadaljnje raziskovanje, če bi bili seminarji v prvem 

jeziku). 

Kultura 

- Graditi medkulturno znanje, razumevanje in strpnost.  

- Razvijati medkulturno komunikacijo (na primer sodelovanje študentov iz različnih držav pri 

skupnih projektih). 

- Učiti se o posebnostih sosednjih držav/regij in manjšin. 

- Predstaviti širši kulturni kontekst. 

Avtorji cilje sicer uvrščajo v različne skupine in uporabljajo raznovrstne izraze za njihov opis, 

vendar se v svojem bistvu med seboj vsi povezujejo. 

 

 1.7 Kdaj začeti z VJIU? 

 

Čeprav pri učenju jezikov ni dokončnega dogovora glede primerne starosti za začetek, je znano, 

da z rastjo zanimanja in pomembnosti za zgodnje učenje jezikov raste tudi interes za VJIU v 

prvem VIO. Pogledi, kot so »zgodnje je boljše« in uvajanje v dodatni jezik naj bo »čim bolj 

naravno« in »naključno«, podpirajo uvajanje VJIU v zgodnjih letih (Coyle idr., 2010).  

Tudi v drugi strokovni literaturi zasledimo kar nekaj izsledkov raziskav, ki potrjujejo, zakaj je 

z učenjem tujega jezika najbolje začeti v zgodnjem otroštvu: 

- Učenci, ki začnejo z učenjem tujega jezika zelo zgodaj, dosegajo boljše rezultate na 

jezikovnem področju, pri matematiki, logičnem mišljenju, reševanju problemov in na področju 

ustvarjalnosti kot njihovi sovrstniki, ki se učijo le enega jezika (Pižorn, 2009). 

- Raziskave o kognitivnem razvoju možganov kažejo, da se zaradi elastičnosti možganov mlajši 

otroci lažje naučijo jezikov, saj njihovi možgani še niso popolnoma razdeljeni na levo in desno 

poloblo, kar jim omogoča celostno usvajanje jezika. Uvedba tujega jezika v zgodnjem otroštvu 

tako pospeši nastanek nevronskih povezav, kar kasneje olajša učenje drugih jezikov (Enever, 

Moon in Raman, 2009; Jazbec in Lipavic Oštir, 2009; Pižorn, 2009). 
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- Raziskava švicarskega jezikoslovca Georgesa Lüdija je potrdila, da je glede na aktivnost 

možganov za razvoj zgodnje dvojezičnosti najprimernejša starost treh let (Pižorn, 2009). 

Podobno je pokazala tudi raziskava v Veliki Britaniji, kjer so učenci, ki so se začeli dodatnega 

jezika učiti v 3. razredu, bolj napredovali kot tisti, ki so z učenjem začeli šele v 5. razredu OŠ 

(Edelenbos in Johnstone, 1996). 

- Mlajših otrok ni sram ob jezikovnih napakah, saj se bolj osredotočajo na vsebino kot pa na 

jezik (Moon, 2000; Pinter, 2006). 

- Mlajši otroci so ob učenju novega jezika bolj radovedni in naravno notranje motivirani (Jazbec 

in Lipavic Oštir, 2009; Smajla in Podovšnik Axelsson, 2016). 

- Učenje dodatnih jezikov ima pozitivne učinke na otrokov kognitivni, jezikovni, emocionalni 

in osebnostni razvoj (Jones in Coffey, 2006).  

- Če se učenci začnejo učiti tujega jezika v zgodnjem otroštvu, so mu dlje časa izpostavljeni, 

kar pomeni, da se ga dlje časa tudi učijo in zato dosežejo višjo raven znanja (Enever idr., 2009). 

Kljub mnogim raziskavam, ki pričajo o uspešnosti VJIU v zgodnjem obdobju, najdemo tudi 

nekaj avtorjev, ki tega prepričanja ne podpirajo popolnoma oziroma trdijo ravno nasprotno. E. 

Bovellan (2014) navaja, da imajo lahko tudi učenci, ki začnejo z učenjem jezika po pristopu 

VJIU kasneje, enake sposobnosti kot tisti, ki so z njim začeli v zgodnjem otroštvu. Banegas 

(2015, str. 125) celo trdi, da »pristop VJIU bolj ustreza starejšim učencem z boljšim znanjem 

jezika in bi zato bilo primerneje, če bi ga uvedli šele takrat, ko učenci že razvijejo osnovne 

jezikovne spretnosti skozi druge komunikativne pristope«.  

Pomembno se je zavedati, da zgodnji začetek uvajanja tujega jezika po pristopu VJIU ne 

pomeni samodejno tudi boljšega znanja in jezikovnih spretnosti. Raziskava, ki jo navajata 

Avram in Larivée (2016), je pokazala, da mlajši učenci kljub zgodnjemu začetku učenja tujega 

jezika niso dosegli pričakovanih rezultatov, predvsem na področju besedišča in slovnice. 

Podrobnejše analize so razkrile, da je bil razlog za to premajhno število dobro usposobljenih 

učiteljev za poučevanje tujega jezika in ne sam zgodnji postopek uvedbe. Brumen in Dagarin 

Fojkar (2012, str. 39) izjavljata, da bo zgodnje učenje tujega jezika uspešno le, če bo »temeljilo 

na učinkoviti metodologiji poučevanja tujega jezika, učnem načrtu, ki je osnovan na 

raziskovalnem delu, primernih materialih ter visoko motiviranih in izobraženih učiteljih«.            

 

 1.8 Prednosti VJIU 

 

Različni avtorji v strokovni literaturi navajajo številne prednosti, ki jih prinaša uporaba pristopa 

VJIU.  

R. Çekrezi (2011) izpostavlja pet ključnih prednosti: 

- Motivacija: Učenci so visoko motivirani za delo pri tem pristopu, saj se jezik uporablja kot 

sredstvo za doseganje realnih ciljev. To je kar velik izziv, zato je naloga učitelja poskrbeti, da 

cilji ostanejo ravno tolikšni, da so učenci še vedno zainteresirani za delo, sicer se lahko odločijo 

opustiti dejavnost ali podvomijo v svoje sposobnosti (tudi Balek idr., 2010; Jesús Frigols 

Martin, 2008; Pavon Vazquez in Rubio, 2010).  

- Učenje jezika je v središču kurikula: Pri pristopu VJIU je jezik tesno povezan z vsebinami 

vseh ostalih predmetov v učnem načrtu (tudi Balek idr., 2010).  

- Smiseln kontekst: Pri učenju jezika se pogosto zgodi, da se uporablja umeten in neavtentičen 

jezik. Pri VJIU se jezik vedno nahaja v smiselnih kontekstih, in ko se učenci privadijo uporabi 

pristopa, sploh ne opazijo več, da se učijo tujega jezika. Osredotočijo se na vsebino, jezik pa 

usvojijo nevede, kar je bolj naravno in omogoča, da jezikovne strukture in besedišče ostanejo 

v dolgotrajnem spominu (tudi Pavon Vazquez in Rubio, 2010). Avtorica še navaja, da 
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pozornost na kontekst pri učencih zmanjša tesnobnost, ki jo učenci velikokrat občutijo ob 

učenju tujega jezika, kar ustreza Krashnovim zahtevam za optimalno učno okolje – visoka raven 

spodbude in nizka raven tesnobe.  

- Prihranek časa: VJIU učencem omogoča več izpostavljenosti tujemu jeziku. V primerjavi s 

tradicionalnim poukom jezika tako pričakujemo boljše rezultate v krajšem času (tudi Pavon 

Vazquez in Rubio, 2010).   

- Raznolikost učnih metod: V pristop VJIU so vključeni skoraj vsi predmeti v učnem načrtu, 

kar pomeni, da pri njegovem izvajanju uporabljamo tudi vse didaktične metode, specifične za 

posamezen predmet. Tako povečamo raznolikost metod, dejavnosti in učnih sredstev ter 

naredimo učenje jezika zanimivejše (tudi Balek idr., 2010; Jesús Frigols Martin, 2008; Pavon 

Vazquez in Rubio, 2010; Wolff, 2012).  

V svoji doktorski disertaciji E. Bovellan (2014) na podlagi mnogih raziskav potrjuje že 

omenjeni prednosti, tj. smiseln kontekst (Dalton-Puffer, 2011) in prihranek časa (Jimenez 

Catalan in Ruiz de Zarobe, 2009; Ruiz de Zarobe, 2010), dodaja pa pozitiven učinek na 

različna področja učenja in učne dosežke – ne samo boljše jezikovne zmožnosti v tujem  in 

prvem jeziku (Admiraal, Westhoff in de Bot, 2006; Jesús Frigols Martin, 2008), temveč tudi 

bolje izvedene miselno težje naloge, kot so interpretiranje in povzemanje (Zydatiß, 2012), 

obvladovanje večje količine besedišča in tekoče govorjenje.  

M. Jesús Frigols Martin (2008) dodaja naslednje pozitivne plati VJIU: 

- zmanjšanje osipa učencev; 

- šole doživljajo precejšnje spremembe (več zaposlenih, boljša tehnična oprema, več možnosti 

za dodatno izobraževanje in podobno) (tudi Frydrychova Klimova, 2012); 

- učitelji, ki se uvajajo in poučujejo po pristopu VJIU, imajo več možnosti za strokovno rast in 

izboljšanje jezikovnih zmožnosti v tujem jeziku; 

- med učitelji tujega jezika in drugimi učitelji se razvijejo nove oblike sodelovanja; 

- spodbujanje medkulturnega razumevanja in strpnosti do drugačnih (tudi Balek idr., 2010).  

B. Frydrychova Klimova (2012) v svojem članku poleg mnogih zgoraj omenjenih našteva še: 

- učenje o posebnostih sosednjih držav/regij/manjšin; 

- razvoj medkulturnih komunikacijskih spretnosti (tudi Balek idr., 2010); 

- priprava na internacionalizacijo; 

- učenje tujega jezika poteka na enak način kot pri naravnih govorcih; 

- poglabljanje zavedanja maternega in tujega jezika; 

- razvoj večjezičnih interesov in odnosov (tudi Kupetz in Woltin, 2014); 

- ustvarjanje priložnosti učenja vsebine skozi različne vidike (tudi Balek idr., 2010); 

- priprava na nadaljnji študij in/ali delo; 

- dopolnjevanje osebnih učnih strategij. 

Posamezni avtorji pa kot individualne prednosti izpostavljajo samostojno učenje, boljše 

reševanje problemskih situacij, boljše slušne in miselne sposobnosti (Hillyard, 2011), doseganje 

večje avtonomije in aktivnosti pri učencih (Coyle idr., 2010; Pavon Vazquez in Rubio, 2010; 

Wolff, 2012), aktivacijo širokega spektra kompleksnih kognitivnih in metakognitivnih 

procesov in vpliv na oblikovanje pojmov (Hadj-Moussova, Hofmannova in Novotna, b.d.). 
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 1.9 Omejitve VJIU 

 

Kot vsak v praksi uporabljan pristop ima tudi VJIU svoje slabosti. 

Mehisto idr. (2008) navajajo, da je prva težava, s katero se lahko srečamo pri uvajanju VJIU, 

napačno razumevanje osnovnih principov pristopa. Veliko staršev je namreč prepričanih, da 

se učenci, ki se učijo vsebine v ciljnem tujem jeziku, naučijo manj kot tisti, ki se je učijo v 

prvem jeziku. Mnogi tudi menijo, da bo zaradi poučevanja vsebine v tujem jeziku nazadoval 

razvoj maternega jezika. Vsi ti pomisleki so brez prave znanstvene podlage, saj mnoge 

raziskave kažejo, da učenci, ki so deležni tega pristopa, usvojijo vsebino enako dobro ali celo 

bolje kot sovrstniki, ki obiskujejo tradicionalni pouk, na testih pisanja, poslušanja in branja v 

maternem jeziku pa so celo boljši od njih. Avtorji to pripisujejo metajezikovnemu zavedanju, 

ki ga učenci razvijajo med sodelovanjem pri pouku s tem pristopom.  

Mnogi avtorji (Banegas, 2012; Bovellan, 2014; Hadj-Moussova idr., b.d.; Mehisto idr., 2008) 

kot slabost izpostavljajo razumevanje VJIU kot elitnega pristopa, ki je namenjen le učno 

najbolj uspešnim učencem. Do napačne predstave je prišlo zaradi posamičnih primerov, pri 

katerih so bili v razrede z omenjenim pristopom vključeni le učenci z boljšimi ravnmi znanja. 

Tako so bili rezultati uspešnosti že vnaprej brez pomena, saj bi učenci prišli do odličnih 

dosežkov tudi, če ne bi bili vključeni v programe z VJIU. Raziskave so pokazale, da je pristop 

primeren za vse učence, ne glede na njihove predhodne jezikovne in kognitivne sposobnosti. 

Učence bi za sodelovanje morali izbirati po principu loterije ali »kdor prej pride, prej melje«.  

Še ena izmed težav VJIU, ki jo velikokrat zasledimo v strokovni literaturi, je pomanjkanje 

ustreznih programov za izobraževanje učiteljev, namenjenih poučevanju po tem pristopu, in 

posledično odsotnost ustrezno kvalificiranih učiteljev (Catenaccio in Giglioni, 2016; Hillyard, 

2011; Wolff, 2012). To predstavlja velik problem pri uvajanju pristopa, saj učenci tako niso 

deležni kakovostnega pouka in ne morejo doseči rezultatov, ki bi jih ob pravilni izpeljavi 

pristopa lahko dosegli. Waters (2009, str. 437) to pripisuje dejstvu, da se je »uvajanje VJIU 

začelo v centru in se šele nato začelo širiti navzven«, kar pomeni, da je bila najprej dana ideja 

o pristopu, šele kasneje pa so ustanovitelji začeli razmišljati o mnogih dejavnikih, od katerih je 

njegova uporaba odvisna. Posledica tega je, da so učitelji ostali brez potrebnih kvalifikacij, ki 

so nujne za učinkovito izvedbo. Rešitev tega problema bi lahko bila podrobna predstavitev 

VJIU učiteljskemu zboru. Mnogi učitelji namreč kljub dobremu znanju ciljnega tujega jezika 

ne pomislijo na možnost poučevanja po tem pristopu, saj ga premalo poznajo. Prav tako lahko 

šola povabi k sodelovanju študente, ki obvladajo tuji jezik, in jim ponudi opravljanje prakse ali 

omogoči učiteljem izmenjavo v druge države, kjer lahko izpopolnijo svoje jezikovne zmožnosti 

(Mehisto idr., 2008). 

Pogosto se kot slabost VJIU omenja pomanjkanje materialov in učbenikov za poučevanje 

(Banegas, 2012; Bovellan, 2014). To pomeni za učitelje dodatno delo, saj morajo poleg 

usklajevanja vsebinskih, jezikovnih in učnih ciljev porabiti čas še za pripravo didaktičnih 

materialov ali zgolj preoblikovanje že obstoječega gradiva. Mnogi tako med razlogi za 

neuporabo pristopa navajajo tudi to težavo (Catenaccio in Giglioni, 2016; Çekrezi, 2011). 

B. Frydrychova Klimova (2012) poleg zgoraj omenjenih težav našteva še: 

- slabše znanje slovnice ciljnega tujega jezika; 

- različne jezikovne in učne zmožnosti učencev istega razreda; 

- uporaba neprimernih učnih slogov in pristopov;  

- nesistematično učenje jezika; 
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- težave jezikovnih učiteljev pri poučevanju drugih predmetov; 

- nesodelovanje jezikovnih in predmetnih učiteljev; 

- pomanjkanje institucionalne podpore.  

Posamezni avtorji pa kot slabosti navajajo tudi težave z ocenjevanjem (Banegas, 2012; Coyle 

idr., 2010), težje uvajanje pristopa pri učencih, ki imajo učne težave (Hillyard, 2011; Pena Diaz 

in Porto Requejo, 2008), večjo porabo časa za načrtovanje učnih ur po pristopu VJIU, potrebo 

po dodatnem času za sestanke jezikovnih in predmetnih učiteljev (Hillyard, 2011), težji nadzor 

nad uspešnostjo pristopa (Catenaccio in Giglioni, 2016) in nagnjenja k prevelikemu 

poenostavljanju vsebine zaradi jezikovnih ovir (Dalton-Puffer, 2008).       

 

2. VJIU V EVROPI 
 

 2.1 Začetki VJIU v Evropi  

 

Začetki VJIU v Evropi segajo v zgodnja štirideseta leta 20. stoletja, in sicer v Belgijo, kjer je 

takrat živela nemško govoreča skupnost. Od takrat se v tem delu države za poučevanje 

uporabljata nemščina in francoščina, saj se je zaradi zemljepisnih, političnih in socialno-

ekonomskih razlogov politika dvojezičnosti ohranila vse do danes.  

Med letoma 1960 in 1970 so številne države (Bolgarija, nekdanja Češkoslovaška, Estonija, 

Latvija, Litva, Poljska in Romunija) začele uveljavljati sistem dvojezičnega izobraževanja, a le 

za najboljše učence. V devetdesetih letih se je tak način poučevanja ukinil zaradi želje po bolj 

demokratični ureditvi izobraževalnega sistema. Dvojezično izobraževanje je postalo dostopno 

vsem učencem, ki so bili vključeni v šolski sistem.  

Pristop VJIU v današnjem pomenu se je razširil po letu 1990 in je zajel skoraj celotno Evropo 

(Eurydice Report, 2001). V spodnji tabeli je prikazan pregled njegovega uvajanja v posameznih 

državah skozi zgodovino; X v tabeli pomeni, da VJIU za dani jezik ne obstaja.   

Tabela 2: Obdobja vpeljave VJIU (povzeto po Eurydice Report, 2006, str. 15–16 in Eurydice 

Report, 2017, str. 161–163) 

 
Poučevanje v tujih jezikih ali 

drugih uradnih državnih jezikih 

Poučevanje v regijskih jezikih 

in/ali jezikih manjšin 

Belgija – francoska 

skupnost 

Vpeljano kot eksperiment konec 

osemdesetih let, uzakonjeno leta 

1998.   

X 

Belgija – nemška 

skupnost 

Prisotno v nekaterih srednjih šolah 

od 1930, uzakonjeno leta 2004. X 

Belgija – flamska 

skupnost 

Prisotno glede na novejše študije od 

leta 2001.  X 

Danska Prisotno glede na novejše študije.  X 

Nemčija Nemško-francoski pouk se je začel 

leta 1969. Poučevanje v angleščini 

in nemščini se je začelo med 1970 in 

1980 ter se širi. VJIU je bilo 

uzakonjeno leta 1987.  

Uzakonjeno leta 1950 (v primeru 

danščine) in 1992 (v primeru lužiške 

srbščine).   

Estonija Prisotno od zgodnjih 60. let.  Dolga tradicija.  

Grčija X X 
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Španija Sporazumi med Španijo in 

Združenim kraljestvom za 

vzpostavitev dvojezičnega 

izobraževanja (1996).  

Uzakonjeno leta 1978 (v Kataloniji) 

in 1979 (v ostalih avtonomnih 

skupnostih), začetek izvajanja pa 

šele v zgodnjih 80. letih.  

Francija Od leta 1981 prisotno v 

mednarodnih sekcijah (OŠ, fakultete 

in liceji), od 1992 pa tudi v 

evropskih sekcijah (fakultete in 

liceji). 

Uzakonjeno leta 1982.  

Irska Dolga tradicija (od zgodnjih 

dvajsetih let).  

X 

Italija Prisotno od 90. let. Dolga tradicija, vendar se pristopi 

med regijami razlikujejo.  

Ciper Prisotno glede na novejše študije od 

leta 2015. 

X 

Latvija Dolga tradicija. Uradno priznano po 

uzakonjenju leta 1991. V šolah, kjer 

poučevanje ni potekalo v latvijščini, 

uzakonjeno šele 1995.   

Postopno vzpostavljanje 

dvojezičnega izobraževanja, 

vključno z jeziki manjšin, ki se v OŠ 

uporabljajo od leta 1999, v srednjih 

šolah pa od leta 2004.   

Litva Prisotno glede na novejše študije 

vsaj od leta 2010. 

Prisotno glede na novejše študije 

vsaj od leta 2010. 

Luksemburg Prisotno od leta 1844.  X 

Madžarska Prisotno od leta 1987 (od takrat 

nenehno napreduje).  

Prisotno od leta 1949.  

Malta Prisotno od 19. stoletja.  X 

Nizozemska Prisotno od leta 1989. Prisotno od leta 1955. 

Avstrija Prisotno od začetka 90. let (prva 

uradna priporočila iz leta 1993).  

Uzakonjeno konec 80. let, odvisno 

od jezikov, ki jih zadeva.  

Poljska Dvojezično izobraževanje prisotno 

od začetka 60. let, prava 

organizacija ustreznih učnih ur pa se 

je začela v 90. letih (po prenovi 

izobraževalnega sistema leta 1991).  

Prve OŠ nastale v obdobju med 

svetovnima vojnama. Prve srednje 

šole nastale med 1939 in 1949. 

Razširitev v 50. letih.  

Portugalska Prisotno glede na novejše študije od 

leta 2005. 

X 

Slovenija X Prisotno od leta 1959 in vključuje 

jezike manjšin.  

Slovaška Prisotno od zgodnjih 90. let.  Prisotno od zgodnjih 50. let. 

Finska Po uredbi uzakonjeno leta 1991 za 

osnovne in srednje šole.  

Uzakonjeno leta 1991.  

Švedska V začetku 80. let ustanovljene prve 

srednje šole splošnega 

izobraževanja. Med letoma 1992 in 

1994 naraščanje na ravni 

srednješolskega, med 1995 in 1997 

pa na ravni izobraževanja v OŠ.  

V osnovnih in srednjih šolah 

prisotno od 80. let. Naraščanje v 90. 

letih.  
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Združeno kraljestvo – 

Anglija, Wales, 

Severna Irska 

Šole lahko ponudijo VJIU, če imajo 

ustrezno izobraženo osebje. Čeprav 

tak način poučevanja ni uraden, 

nekaj šol v Angliji ponuja programe 

VJIU.  

Združeno kraljestvo – Wales: Akt 

1944 je dovoljeval lokalnim 

oblastem, da odprejo valižanske 

srednje šole. Prva taka šola je bila 

odprta leta 1947. 

Združeno kraljestvo – Severna 

Irska: prva državna srednja šola je 

bila odprta v 80. letih. Sklep leta 

1998 je zadolžil ministrstvo za 

izobraževanje za spodbujanje in 

poenostavitev srednješolskega 

izobraževanja.  

Združeno kraljestvo – 

Škotska  

X Uzakonjeno leta 1980. Prve OŠ 

nastale leta 1985.  

Islandija X X 

Lihtenštajn Prisotno glede na novejše študije od 

leta 2008. 

X 

Norveška Poučevanje v splošnih srednjih 

šolah se je začelo leta 1978.  

Poučevanje se je začelo v poznih 80. 

letih. Uzakonjeno leta 1985.  

Bolgarija Prva dvojezična srednja šola nastala 

leta 1950; naraščanje števila 

dvojezičnih srednjih šol v 60. letih. 

Od leta 2002 veliko truda vloženega 

v posodobitev poučevanja.  

 

X 

Romunija  Nenehen razvoj od začetka 90. let. Naraščanje v 90. letih.  

Češka Uzakonjeno leta 1995 kot del 

splošnega izobraževanja. 

Prisotno glede na novejše študije od 

druge polovice 90. let. 

Hrvaška X Prisotno glede na novejše študije. 

Bosna in Hercegovina X X 

Švica Prisotno glede na novejše študije od 

leta 2006. 

X 

Črna gora  X X 

Republika  Severna 

Makedonija 

Prisotno glede na novejše študije od 

leta 1999. 

Prisotno glede na novejše študije od 

leta 1999. 

Srbija Prisotno glede na novejše študije od 

leta 2007. 

X 

Turčija X X 

Iz tabele lahko razberemo, da se VJIU v posameznih državah pojavlja v različnih časovnih 

obdobjih, največji razcvet pa doživi v zadnjih desetih letih 20. stoletja. Pogosteje se poučuje v 

tujih jezikih in drugih uradnih državnih jezikih, manj pa v jezikih manjšin ali regijskih jezikih. 

V nekaj državah se sploh ne izvaja. Uvedba je odvisna od jezikovne politike držav in potrebe 

po znanju tujih jezikov. Trendi kažejo, da vedno več držav dovoljuje ali celo uzakonja VJIU, 

ni pa podatkov o tem, da bi v kateri od navedenih držav z njim zaradi kakršnegakoli razloga 

prekinili (Lipavic Oštir idr., 2003).   

 

 2.2 Evropske države in VJIU 

 

O razširjenosti VJIU v evropskih državah poročajo različna poročila in študije. Glede na 

najnovejše poročilo Eurydice (2017) lahko države razdelimo v naslednje skupine (prikazane na 

zemljevidu spodaj): 

- države, kjer se VJIU ne izvaja (Grčija, Bosna in Hercegovina, Islandija in Turčija); 
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- države, kjer se VJIU izvaja v najmanj dveh tujih, manjšinskih, regijskih ali teritorialnih 

jezikih (Češka, Nemčija, Estonija, Španija, Francija, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, 

Avstrija, Poljska, Slovaška, Švedska in Severna Makedonija); 

- države, kjer se VJIU izvaja v tujem jeziku in drugem državnem jeziku (francoski in 

flamski del Belgije ter Švica); 

- države, kjer se VJIU uporablja pri poučevanju tujega, drugega državnega in ne-

teritorialnega jezika (Finska); 

- države, kjer je pri VJIU ciljni jezik le tuji jezik (Bolgarija, Danska, Ciper, Nizozemska, 

Portugalska, Romunija, Anglija, Lihtenštajn, Norveška in Srbija); 

- države, kjer je pri VJIU ciljni jezik regijski, manjšinski ali neteritorialni jezik (Hrvaška z 

madžarsko in češko manjšino, Slovenija z madžarsko manjšino ter Wales, Severna Irska in 

Škotska znotraj Združenega kraljestva); 

- države, kjer je pri VJIU ciljni jezik drugi državni jezik (nemščina/francoščina v nemškem 

delu Belgije, angleščina/irščina na Irskem, luksemburščina/nemščina/francoščina v 

Luksemburgu in malteščina/angleščina na Malti).   

 

 

 

Slika 8: Razširjenost VJIU v Evropi, 2015/16 (Eurydice Report, 2017, str. 56) 

Dejstvo, da se VJIU v šolah izvaja, še ne pomeni, da je razširjeno v celotnem izobraževalnem 

sistemu. Podatki kažejo, da se pristop v vseh šolah na določeni stopnji izvaja le v Italiji, 

Luksemburgu, Avstriji, Lihtenštajnu, na Cipru in Malti. Od leta 2010 se morajo v Italiji učenci 

v zadnjem letniku srednje šole enega nejezikovnega predmeta učiti v tujem jeziku. Prvega 

tujega jezika se učijo do 16. leta, drugega pa od 17. let dalje. Na Cipru se VJIU izvaja na vseh 

OŠ vsaj eno leto. V Luksemburgu se v OŠ nekatere predmete poučuje v nemščini namesto v 

luksemburščini, v srednji šoli pa v francoščini. V Avstriji se VJIU izvaja v prvih dveh letih 

osnovnošolskega izobraževanja. Na Malti je pristop prisoten v vseh državnih osnovnih in 

srednjih šolah v vseh razredih. V Lihtenštajnu pa se angleščina kot ciljni jezik VJIU uporablja 

v prvem in deloma v drugem razredu OŠ (Eurydice Report, 2017). 

Podatki poročila Eurydice (2008) kažejo, da je VJIU namenjeno manj kot 10 % poučevanju 

posvečenega časa. Med državami se pojavljajo precejšnje razlike. V splošnem lahko ocenimo, 

da pristop obsega od 5 do 40 % celotnega časa.  

Pri izvajanju VJIU se v evropskih državah (vključno s Slovenijo) kot ciljni jeziki največkrat 

uporabljajo angleščina, francoščina in nemščina ter v nekoliko manjši meri še španščina in 

italijanščina (Eurydice Report, 2017). Ugotovitve v svojih raziskavah potrjujejo tudi Banegas 
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(2012), Hofmannova in Novotna (b.d.), A. Lipavic Oštir (2009) in Wolff (2012). Največ tujih 

jezikov v okviru VJIU ponuja Francija (več kot 25 jezikov), nekoliko manj, a še vedno veliko, 

pa tudi Madžarska (18 jezikov), Nemčija (14 jezikov) in Avstrija (13 jezikov) (Eurydice Report, 

2017). 

 

 2.3 Značilnosti programov VJIU v Evropi 

 

C. Dalton-Puffer (2011) navaja 6 karakteristik, ki naj bi bile značilne za programe VJIU v 

Evropi, pa tudi Južni Ameriki in delih Azije: 

- Pri VJIU gre za uporabo tujega jezika ali jezika, ki je v vlogi »lingue france«, in ne 

drugega jezika: Pomembno je, da pojmov tuji jezik in drugi jezik ne enačimo. Razlika med 

njima je opisana v podpoglavju 1.3.1. Na Finskem, na primer, se za izvedbo VJIU uporablja 

angleščina (kot v večini evropskih držav). Ta vloga ji pripada zaradi statusa mednarodnega 

jezika in ne toliko zaradi statusa družbenega jezika (ang. community language) (Nikula, 2005).  

- Prevladujoči jezik VJIU je angleščina, ki se danes šteje kot ključna značilnost jezikovne 

pismenosti: Angleščina ima danes položaj »lingue france«, zato so tekoče zmožnosti v tem 

jeziku postale nekako že del splošnega znanja. Razlog za to so povečane potrebe po tekočem 

znanju angleščine v mednarodnih poslih, industriji in na potovanjih, vzporedno pa je ta jezik 

postal tudi jezik svetovne zabavne industrije (glasba, filmi in internet). VJIU, ki kot jezik 

poučevanja večinoma uporablja ravno angleščino, tako še pripomore k njenemu širjenju in 

utrjevanju kot globalnega jezika.  

- Učitelji, ki poučujejo po pristopu VJIU, navadno niso rojeni govorci ciljnega jezika: V 

večini primerov pristop uporabljajo učitelji, ki so specializirani za poučevanje vsebine, vendar 

se od njih zahtevajo tudi ustrezne jezikovne zmožnosti. A. K. Hartiala (2000) navaja, da so 

učitelji VJIU za učence modeli govorjenja tujega jezika, zato morajo biti njihove jezikovne 

zmožnosti blizu ravni rojenih govorcev. Nekateri avtorji pa temu nasprotujejo in pravijo, da je 

pri poučevanju pomembnejše učiteljevo strokovno poznavanje metodologije kot visoke 

jezikovne sposobnosti (Moate, 2013). 

- Pri učnih urah VJIU je v ospredju večinoma vsebina, medtem ko je vzporedno ciljni 

jezik ločen predmet: Na Finskem se prvi tuji jezik poučuje dva- do trikrat na teden ločeno od 

vsebinskih predmetov. Poudarek je na formalnem učenju jezika. Tak način dela žanje veliko 

kritik zaradi posledične nepovezanosti z resničnim življenjem, saj s tem krši eno od ključnih 

značilnosti VJIU – smiseln kontekst. Järvinen (2000, str. 114, v: Bovellan, 2014) trdi, da bi bila 

raba pristopa VJIU idealna v primeru, ko bi se med seboj povezala učitelj vsebine in učitelj 

jezika ter skupaj izvedla učno uro z vzajemnim dopolnjevanjem.   

- Manj kot 50 % učnega načrta se poučuje v ciljnem jeziku: Ta posplošitev je sicer nekoliko 

problematična, saj zaradi različnih oblik VJIU ne moremo natančno določiti njegovega obsega 

in bi bile za to potrebne obširnejše raziskave za posamezne modele. Na Finskem se recimo v 

določenih šolah VJIU uporablja v več kot 50 % (mednarodne šole), vendar je zgornja postavka 

resnična za večino ostalih evropskih držav.  

- VJIU se običajno začne uvajati takrat, ko se učenci že opismenijo v prvem jeziku: Končni 

cilj VJIU je, da so učenci primerno usposobljeni za sporazumevanje v prvem in tujem jeziku, 

ne da bi pri tem trpelo usvajanje akademskega znanja (Lasagabaster in Sierra, 2010). Ta cilj ni 

vedno upravičen, še posebej v primerih, ko se učenci seznanijo z VJIU že v prvem letu šolanja 

ali v vrtcu, ko niso še popolnoma opismenjeni v prvem jeziku. Primarni cilj je tako še vedno, 

da se učenci najprej naučijo brati in pisati v prvem jeziku, saj jim bo to koristilo pri usvajanju 

drugega jezika.  
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3. VJIU V SLOVENIJI  
 

 3.1 Slovenska šolska zakonodaja o VJIU 

 

Zgodnje učenje tujega jezika je v Sloveniji še vedno predmet mnogih raziskav in razprav. 

Učenci imajo možnost, da se ga začnejo učiti že v vrtcu. Z njim lahko nadaljujejo v prvem 

razredu, v katerem je od šolskega leta 2015/16 tuji jezik neobvezni izbirni predmet za dve uri 

tedensko (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 2013), v šolskem letu 

2018/19 pa so na 20 osnovnih šolah poskusno uvedli obvezni prvi tuji jezik za prvošolce (Žišt, 

2018). Ne glede na to se od šolskega leta 2016/17 vsi učenci začnejo učiti tujega jezika v 2. 

razredu kot obveznega predmeta, s čimer se zagotovi neprekinjenost učenja. Prvi tuji jezik je 

za učence lahko angleščina ali nemščina (Kač, 2009; Pravilnik o postopnem uvajanju prvega 

tujega jezika v 2. razred osnovne šole, 2014; Učni načrt. Program osnovna šola. Tuji jezik v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole, 2012). Raziskave kažejo, da je 

angleščina najbolj razširjen prvi tuji jezik v slovenskih OŠ (Svetlin Kastelic, 2017; Učni načrt. 

Program osnovna šola. Angleščina, 2016). To ni nepričakovano, če pogledamo njen status 

drugod po svetu, veliko pa pove tudi dejstvo, da je bila v Sloveniji prvič uvedena kot učni 

predmet že v šolskem letu 1945/46 (Skela in Sešek, 2012). 

Drugi tuji jezik se uvaja kot izbirni predmet od 4. razreda dalje. Učni načrt za drugi tuji jezik 

od 4. do 9. razreda (2013) daje šolam na izbiro šest jezikov: najbolj razširjene delovne jezike 

EU (angleščina, francoščina in nemščina) in jezike avtohtonih manjšin v RS oziroma jezike 

sosednjih držav (hrvaščina, italijanščina in madžarščina). Angleščina se kot drugi tuji jezik 

izbere v primeru, če ni prvi tuji jezik. Takšna ponudba omogoča raznolikost izbire učnih 

predmetov in s tem razvija večjezičnost posameznih učencev ter višjo jezikovno in medkulturno 

ozaveščenost (Krek in Metljak, 2011).     

Učni načrt za tuji jezik v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju (2012) in sorodna učna načrta za 

tuji jezik v 1. razredu (2013) ter tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) navajajo, da je zgodnje 

učenje tujega jezika specifično, zato mora potekati po določenih načelih. Vsi trije učni načrti 

tako za poučevanje tujih jezikov v prvem VIO priporočajo VJIU, saj to vključuje 

večdimenzionalnost, ki se nanaša na kulturne, jezikovne, vsebinske in učne dimenzije. Slednje 

ustvarjajo »okvir za vključevanje znanja, spretnosti in razumevanje vsebin, uporabo jezika in 

razvijanje ustreznih miselnih procesov«. VJIU tako učence nagovarja celostno, saj jim omogoča 

»(samo)uresničevanje, usvajanje novih nejezikovnih vsebin oz. nadgradnjo obstoječih in 

pridobivanje (tuje)jezikovnih znanj ter razvijanje različnih jezikovnih strategij«.     

Tretji člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 1996) določa, 

da mora vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih in šolah potekati v slovenskem jeziku. Učni jezik 

je torej slovenščina. Izjemo predstavljajo le narodno mešana območja, kjer živijo pripadniki 

slovenskega naroda in pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. Tam lahko 

vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih in šolah poteka tudi v italijanskem oziroma madžarskem 

jeziku. Vsebina tega zakona otežuje učinkovito izvajanje VJIU, saj kot učni jezik dovoljuje 

zgolj slovenščino (razen na prej omenjenih izjemah). Z izvedbo pristopa se torej krši navedeni 

zakon, zato ta ostaja v nekakšni anonimnosti, v oblikah, ki niso nujno evidentirane (Lipavic 

Oštir, 2009).  

Nasprotno v korist pristopa VJIU pišejo avtorji Bele knjige o vzgoji in izobraževanju (2011, 

str. 35): »Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini, drugih maternih in tujih jezikih 

je učni cilj, ki se na vseh ravneh uresničuje tako znotraj predmetov kakor tudi na nadpredmetni 

(tj. kurikularni oz. programski) ravni s sodelovanjem učiteljev vseh jezikov med seboj in z  
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učitelji nejezikovnih predmetov ter z načrtnim in sistematičnim medpredmetnim 

povezovanjem, na primer v okviru vsebinsko in jezikovno integriranega učenja. Jezik je hkrati 

cilj in sredstvo; pri jezikovnem pouku to dosegamo z učenjem jezika, usmerjenim v vsebino, 

pri nejezikovnih predmetih pa z jezikovno ozaveščenim učenjem vsebin.« S tem pristopom bi 

se uresničil tudi eden izmed ciljev vzgoje in izobraževanja, naveden v ZOFVI (1996): »Cilj 

sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji je omogočanje vzgoje in izobraževanja, 

ki ustreza stopnji razvoja in življenjski dobi posameznika.«  

Glede na zgoraj navedeno bi bilo v prihodnje torej priporočljivo, da bi se v Sloveniji zakonodaja 

uredila tako, da bi VJIU uradno omogočala ali morda celo uzakonila.  

 

 3.2 Začetki VJIU v Sloveniji 

 

Poučevanje in učenje tujih jezikov imata v Sloveniji kar dolgo tradicijo, pa tudi sam pristop 

VJIU, čeprav se nam zaradi drugačnega poimenovanja morda zdi, da pomeni novost. Njegove 

korenine pri nas segajo v čas, ko smo bili še del Avstro-Ogrske (1848). Od uvajanja tako 

imenovanega nacionalnega principa naprej se je pouk v monarhiji lahko organiziral v 

slovenščini, kar pa je bilo uresničeno počasi, predvsem zaradi prvega šolskega ministra Thuna, 

ki je ustanavljanje slovenskih šol ali razredov pogojeval z obstojem učbenikov. Iz navedenega 

lahko sklepamo, da je bilo slovensko prebivalstvo v poznem 19. stoletju deležno pouka v 

nemščini ali drugih jezikih, kar je v svojem bistvu VJIU. Torej je bil pristop prisoten dobršen 

del zgodovine slovenske šole, saj je pouk potekal v tujem jeziku (Lipavic Oštir in Jazbec, 2008). 

Po prvi svetovni vojni je slovenščina postala učni jezik v polni meri, z izjemo let med drugo 

svetovno vojno in nekaterih regij v okviru etničnih, a izvenpolitičnih meja. Nekateri tuji jeziki 

(sploh nekdanji učni jeziki) so postali popolnoma ali delno nezaželeni, zato je za desetletja po 

drugi svetovni vojni značilna odsotnost VJIU, z izjemo dvojezičnega pouka na območju, kjer 

danes živi madžarska narodna manjšina in kjer pristop ostaja prisoten že od leta 1959 (Lipavic 

Oštir in Jazbec, 2008).  

V poznih 80. in zgodnjih 90. letih 20. stoletja je zanimanje za učenje in poučevanje tujih 

jezikov, predvsem v zgodnjem obdobju, zopet naraslo. Razlog so bili, podobno kot v Kanadi v 

60. letih, starši. Ti so svojim otrokom želeli zagotoviti kakovostno izobraževanje, saj so začela 

prevladovati spoznanja, da je znanje tujih jezikov ekonomska in globalna nuja ter izrednega 

pomena za uspešno mednarodno komunikacijo (Brumen in Dagarin Fojkar, 2012).  

To bi lahko bilo izvrstno obdobje za eksponenten razvoj VJIU, če ne bi v ospredje prišla 

negativna občutenja glede položaja slovenskega jezika iz preteklosti in strah zanj. Ob poskusih 

uvajanja pristopa je bil s strani slovenistične stroke izražen strah pred negativnimi vplivi tujega 

jezika na razvoj materinščine ter strah pred »razpadanjem slovenske jezikovne zavesti pri 

učencih in posledicami, ki iz tega nastajajo, predvsem tako imenovanimi identitetnimi 

težavami« (Lipavic Oštir idr., 2003). Danes strokovne študije seveda potrjujejo, da ni tako 

(Jazbec in Lipavic Oštir, 2009). Lahko rečemo, da so nepoznavanje izsledkov sodobnih 

raziskav in na splošno nepoznavanje samega koncepta VJIU ter možnosti njegovega izvajanja, 

dejavniki, ki negativno delujejo na razširjenost pristopa v slovenskem šolskem sistemu (Lipavic 

Oštir in Jazbec, 2008). 
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 3.3 Razširjenost VJIU v Sloveniji  

 

Podatki Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah (2011) prikazujejo, da pristop VJIU v 

Sloveniji še ni tako razširjen. Izvaja se le na 14 % vzorčnih OŠ, ki kot prvi tuji jezik poučujejo 

angleščino, in le na 12 % šol, ki nudijo nemščino kot drugi tuji jezik (zadnji stolpec v grafu 

spodaj). 

 
Graf 1: Delež šol v Evropi, ki ponujajo VJIU (ESLC, 2011, str. 33) 

Izmed petnajstih držav je Slovenija na področju ponudbe VJIU boljša le od Francije, Grčije in 

Hrvaške, pri katerih pristop ponuja manj kot 10 % šol.  

V zadnjih dvajsetih letih je bilo izvedenih zelo malo primerov VJIU v zgodnjem obdobju, še ti 

pa so bili uvajani kot pilotski projekti ali samoiniciativno in nesistematično. Znani so posamezni 

projekti in posamični programi. Do šolskega leta 2006/7 pristop v nemščini najdemo v dveh 

vrtcih v Mariboru, vendar je bil program kasneje ukinjen zaradi potrebe po izobraževanju tako 

vzgojiteljic kot vodstva vrtcev. Na nivoju OŠ imamo zabeležena 2 primera VJIU v nemščini, 

in sicer v Mariboru in okolici, ter tri primere jezikovne kopeli (Lipavic Oštir in Jazbec, 2008).         

Poglaviten vzrok za tako očitno nerazširjenost pristopa je, kot že omenjeno, neurejena šolska 

zakonodaja na področju poučevanja in učenja tujih jezikov, saj slednja sistematičnega uvajanja 

VJIU v Sloveniji ne omogoča (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009). Lipavic Oštir in Jazbec (2008) 

pa naštevata še šest drugih razlogov, ki so značilni predvsem za Slovenijo in so rezultat 

natančnega študija jezikovne politike, zgodovine in sociolingvističnih dejavnikov. Ti faktorji 

so: 

- neinformiranost (nepoznavanje samega koncepta VJIU in možnosti njegovega izvajanja; 

učitelji so slabo obveščeni o zgodnjem učenju tujega jezika nasploh, ne samo po pristopu 

VJIU); 

- kontekst jezikovne in šolske politike (osnovne smernice jezikovne in šolske politike EU so 

sicer poznane, poti za njihovo uresničevanje pa ne, zato uvajanje in zavedanje pristopa ostaja 

na splošni ravni; drugi problem je nepoznavanje politike EU);  

- izobraževanje učiteljev (ta dejavnik je problematičen tudi v drugih državah EU; za izvajanje 

VJIU je potrebna drugačna oblika izobraževanja učiteljev, ki se do sedaj še ni sistematično 

prakticirala); 

- poseganje v obstoječe didaktične koncepte (VJIU zaradi svojih posebnosti posega v 

tradicionalne didaktične in pedagoške koncepte pouka; učitelji se – zavestno ali nezavedno –   

bojijo spreminjati obstoječe koncepte in načine dela tako pri pouku tujega jezika kot 

nejezikovnih predmetih); 
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- prestiž posameznih jezikov (znanje več jezikov navadno pomeni vzpon na socialni in 

družbeni lestvici, česar pa si zaradi različnih razlogov ne morejo privoščiti vsi; o izboru jezika 

v zgodnjem obdobju običajno odločajo starši, kasneje pa ponudba šole in motivacija 

posameznika za učenje jezikov); 

- starostno obdobje učencev (znanstveniki si niso enotni glede najprimernejše starosti za 

uvajanje pristopa – nekateri izpostavljajo zgodnje obdobje, drugi bi VJIU umestili šele v višje 

razrede ali celo srednje šole; posledično uvajanje pristopa ni enotno ali zaradi zmede sploh ni 

prisotno).  

Predstavljeni dejavniki so specifični za slovenski kontekst, hkrati pa dovolj splošni, da jih lahko 

povežemo tudi z ostalimi državami, pri katerih je zaznati odsotnost VJIU.  

Slovenija se je kot članica EU s podpisom raznih dokumentov zavezala k spodbujanju 

večjezičnosti v Evropi in učenju dveh jezikov (ob prvem) od zgodnjega otroštva naprej (Pižorn, 

2009). Če želimo ta cilj tudi izpolniti, se bomo morali bolj potruditi in poskrbeti za širjenje 

VJIU kot učinkovitega pristopa za učenje tujega jezika v zgodnjem obdobju, saj nam s 

trenutnim stanjem to sicer ne bo uspelo.    

 

 3.4 Oblike VJIU v slovenskem šolskem sistemu 

 

V Sloveniji je edina uradna oblika poučevanja tujega jezika po pristopu VJIU dvojezično 

poučevanje na območjih, kjer živita madžarska in italijanska narodna manjšina. Tam 

učitelji izmenjujejo rabo slovenščine z rabo jezikov manjšin, ki imata uradni status 

(madžarščina in italijanščina). To narekuje Ustava RS (1991) v 64. členu, ki pripadnikom obeh 

manjšin daje pravico do izobraževanja v maternem jeziku vse od vrtca do sekundarnih 

izobraževalnih ustanov. 

Dvojezično izobraževanje v slovenščini in madžarščini ponujajo štiri OŠ, ena OŠ za otroke s 

posebnimi potrebami in ena srednja šola. VJIU je na tem območju del splošnega izobraževanja 

že več kot 40 let. Vsi predmeti v učnem načrtu se poučujejo v obeh jezikih, ki ju učitelji med 

uro načrtno menjujejo.  

Na območju italijanske narodne manjšine imata italijanščina in slovenščina enak status. V 

nekaterih šolah je italijanščina učni jezik, v drugih slovenščina. Ne glede na to imata obe vrsti 

šol drugi jezik kot obvezni predmet v učnem načrtu in sta odprti za vse učence, ne glede na 

njihov materni jezik. Takemu načinu usvajanja tujega jezika pravimo »obalni model« (ang. 

coastal model), ki je bil vzpostavljen leta 1959 (Content and Language Integrated Learning 

(CLIL) at School in Europe: Slovenia, 2005). 

Pod ostale oblike izvajanja VJIU štejemo še romsko etnično skupnost, mednarodne šole in razne 

projekte, kjer tuje jezike poučujejo učitelji tujih jezikov. V nadaljevanju bomo vse tri 

podrobneje opisali.

Romska etnična skupnost ima glede na Temeljno ustavno listino o samostojnosti in 

neodvisnosti RS (1991), Ustavo RS (2000; 11., 61., 62., 64. in 65. člen), Zakon o samoupravnih 

narodnih skupnostih (1994), Zakon o romski skupnosti v RS (2007) in več kot 90 ostalih 

predpisov ter sporazumov enake pravice kot uradni manjšini na madžarskem in italijanskem 

narodnostno mešanem območju, kljub temu da je velikokrat pozabljena. Šolanje romskih otrok 

predstavlja »specifično problematiko predvsem zaradi pomanjkanja ustrezno kvalificiranega 

kadra in neustreznih učnih gradiv, kar onemogoča ohranjanje romskega jezika in kulture tudi v 

šoli« (Nećak Lűk, 2003, str. 73). 
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V slovenskem šolskem prostoru imamo kar nekaj mednarodnih šol. Med njimi je ena osnovna 

šola (OŠ Danile Kumar) in tri gimnazije (II. Gimnazija Maribor, Gimnazija Bežigrad in 

Gimnazija Kranj). Na OŠ Livada v Ljubljani je francoska šola Ecole Française, namenjena 

otrokom Francozov, zaposlenih v podjetju Renault; na OŠ dr. Vita Kraigherja od septembra 

2008 deluje privatna Britanska mednarodna šola, na kateri poučujejo učitelji iz Velike Britanije, 

Slovenije in Švice; od leta 1995 pa v Ljubljani deluje tudi Quality School International (QSI), 

kakovostna mednarodna šola, neprofitna ustanova s sedežem v ZDA (Škerlep in Azaz, b.d.). Z 

mednarodnimi OŠ in gimnazijami je tujcem, ki so v Sloveniji nastanjeni za dalj časa, 

omogočeno, da svoje otroke izobražujejo v mednarodno primerljivih in uradno potrjenih 

programih.  

V Sloveniji je veliko projektov in programov, povezanih z VJIU. Mednje spadajo:  

- Ilich (uvajanje VJIU na OŠ Bojana Ilicha v Mariboru med letoma 1996 in 2000; v tem projektu 

je v določenem razredu potekal pouk geografije v angleščini); 

- Proučevanje možnosti novih pristopov in analiza dilem pri uvajanju nejezikovnih vsebin 

v jezikovni pouk v srednjih šolah v Sloveniji (nacionalni projekt med letoma 2002 in 2005, 

v okviru katerega je bila pripravljena študija s teoretičnimi izhodišči VJIU, zapisi o oblikah 

takega pouka in primeri za osnovno ter srednjo šolo); 

- CLILiG (mednarodni projekt, ki je potekal med letoma 2005 in 2007; sodelovalo je 11 

evropskih držav; Slovenija se je zaradi sodelovanja v tem projektu umestila med države z VJIU) 

(Lipavic Oštir in Jazbec, 2008);  

- Sporazumevanje v tujih jezikih – Uvajanje tujega jezika in 

medkulturnega/medjezikovnega ozaveščanja v 1. VIO v OŠ (nacionalni projekt med letoma 

2008 in 2011, v okviru katerega je bil pristop VJIU obravnavan na znanstveni in strokovni 

ravni, saj so v njem sodelovali tako znanstveniki kot učitelji praktiki) (Jazbec in Lovrin, 2015); 

- programi obogatenega učenja tujih jezikov (OUTJ) (nadaljevanje projekta 

Sporazumevanje v tujih jezikih – Uvajanje tujega jezika in medkulturnega/medjezikovnega 

ozaveščanja v 1. VIO v OŠ med letoma 2007 in 2015; namen je bil povezovanje osnovnih in 

srednjih šol, na katerih tuji jezik poučujejo naravni govorci jezika) (Pavlič Škerjanc, 2013).    

Omenjeni projekti so kot prelomnice, ki utirajo pot novemu didaktičnemu konceptu. Ta prinaša 

novosti v izobraževalni sistem tako v smislu močnejše povezanosti predmetov kot tudi 

nepretrganosti učenja in poučevanja jezikovnih ter nejezikovnih vsebin (Jazbec in Lovrin, 

2015).        
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4. UČITELJI IN VJIU 
 

 4.1 Usposabljanje učiteljev za uporabo pristopa VJIU 

 

VJIU od učitelja zahteva, da je zmožen poučevati enega ali več predmetov iz učnega načrta v 

jeziku, ki ni učni jezik, ter hkrati učiti sam jezik, ne da bi pri tem postavil katerokoli 

komponento (vsebino ali jezik) v ospredje. Tega vsi učitelji niso sposobni oziroma vsaj ne brez 

načrtnega in sistematičnega usposabljanja. 

V večini držav, ki nudijo pristop VJIU, morajo učitelji za poučevanje po njem opraviti določene 

preizkuse, izpolnjevati specifične postavke ali zaključiti posebna usposabljanja v okviru študija 

ali samoplačniško. Na spodnjem zemljevidu iz poročila Eurydice (2017) je prikazano, v katerih 

državah je potrebna oposamezna vrsta usposabljanja.   

 
Slika 9: Usposabljanje učiteljev za poučevanje VJIU v Evropi, 2015/16 (Eurydice Report, 

2017, str. 92) 

V trinajstih modro obarvanih državah je za poučevanje VJIU zadostna običajna usposobljenost 

učitelja, v sivo obarvanih državah pristop v tujem jeziku ni prisoten, v petnajstih rdeče 

obarvanih državah pa morajo učitelji poleg običajne usposobljenosti za poučevanje pridobiti še 

dodatne pogoje (povzeti v spodnji razpredelnici).  

Tabela 3: Dodatni pogoji v posameznih evropskih državah za poučevanje VJIU (povzeto po 

Eurydice Report, 2017, str. 92–93)   

 Tip potrebnega dodatnega usposabljanja  

Belgija – francoska skupnost Usposabljanje iz ciljnega jezika ALI potrdilo (dodeljeno na 

osnovi preizkusa), ki dokazuje temeljito znanje jezika.  

Belgija – flamska skupnost Potrdilo, da znanje jezika ustreza najmanj ravni C1 po 

lestvici CEFR.  

Bolgarija Potrdilo, da znanje jezika ustreza najmanj ravni B2 po 

lestvici CEFR (velja samo za učitelje, ki nimajo diplome iz 

ciljnega jezika).  

Češka Znanje ciljnega jezika, ki ustreza najmanj ravni C1 po 

lestvici CEFR (velja samo za učitelje, ki nimajo diplome iz 

ciljnega jezika). 



30 

 

Danska Diploma iz ciljnega jezika ALI potrdilo o znanju angleščine 

Cambridge ALI dokaz o pisnem in ustnem znanju jezika (na 

primer zaključek nejezikovnega študija na britanski ali 

ameriški univerzi). 

Španija Potrdilo in/ali izpit, ki dokazuje temeljito znanje ciljnega 

jezika. Znanje mora ustrezati najmanj ravni B2 po lestvici 

CEFR, a to se lahko spreminja glede na avtonomno skupnost. 

Slednje lahko zahtevajo tudi še dodatne kvalifikacije. 

Francija Poseben ustni izpit, ki dokazuje zmožnost rabe ciljnega 

tujega jezika za poučevanje nejezikovnega predmeta. V 

mednarodnih območjih morajo učitelji znati govoriti 

mednarodne jezike kot rojeni govorci.   

Italija Enoletni univerzitetni tečaj iz VJIU (60 kreditnih točk) IN 

potrdilo, da znanje jezika ustreza najmanj ravni C1 po 

lestvici CEFR. 

Madžarska Popolna usposobljenost za učitelja tujega jezika IN popolna 

usposobljenost za učitelja nejezikovnega/-ih predmeta/-ov.  

Poljska Potrdilo, da znanje jezika ustreza najmanj ravni B2 po 

lestvici CEFR (velja samo za učitelje, ki nimajo diplome iz 

ciljnega jezika) ALI certifikat, enakovreden ravni B2 po 

lestvici CEFR. 

Romunija Potrdilo o prisotnosti na tečaju/seminarju o metodologiji 

VJIU.  

Slovaška Državni jezikovni izpit v ciljnem jeziku (velja samo za 

učitelje, ki nimajo diplome iz ciljnega jezika). 

Lihtenštajn Potrdilo, da znanje jezika ustreza najmanj ravni C2 po CEFR 

lestvici (velja samo za učitelje, ki nimajo diplome iz ciljnega 

jezika). 

Republika Severna Makedonija Potrdilo, da znanje jezika ustreza najmanj ravni B1 po 

lestvici CEFR (velja samo za učitelje, ki nimajo diplome iz 

ciljnega jezika) IN redna prisotnost na jezikovnih tečajih. 

Srbija Potrdilo, da znanje jezika ustreza najmanj ravni B2 po 

lestvici CEFR v prvem letu in pogoj, da je potrebno doseči 

raven C1 po lestvici CEFR v naslednjih petih letih 

profesionalnega razvoja ALI zaključek višjega sekundarnega 

izobraževanja s tujim jezikom kot osrednjim predmetom ALI 

potrdilo, da znanje jezika ustreza najmanj ravni B1 po 

lestvici CEFR (velja samo za učitelje, ki nimajo diplome iz 

ciljnega jezika in učijo poleg usposobljenega učitelja tujega 

jezika). 

V večini držav, ki od učiteljev VJIU zahtevajo dodatna usposabljanja, so ta namenjena tistim, 

ki med svojim rednim izobraževanjem niso zadostno pokazali znanja ciljnega tujega jezika. 

Učitelji morajo tako imeti ali diplomo iz ciljnega jezika – poleg diplome iz nejezikovnega 

predmeta, ki ga bodo poučevali – ali pa morajo priskrbeti dokaz o zadostnem znanju ciljnega 

jezika. Najnižja raven tujega jezika je običajno navedena v sklopu Skupnega evropskega 

referenčnega okvira za jezike (CEFR). Navadno ustreza ravni B2 ali C1. V nekaterih državah 

pa se pogoji ne dotikajo le znanja ciljnega tujega jezika, temveč zajemajo obiskovanje raznih 

tečajev/seminarjev (Španija, Romunija) ali posebne preizkuse le določenega znanja (Francija).  

V Sloveniji VJIU v tujem jeziku ni uradno prisoten, zato ni podatkov o potrebni usposobljenosti 

za poučevanje po tem pristopu, se pa bodoči učitelji o njem učijo v sklopu študija (na primer 

učitelji razrednega pouka).   
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 4.2 Kompetence učitelja, ki poučuje po pristopu VJIU    

 

Po pristopu VJIU ne more poučevati čisto vsak učitelj, saj ni zgolj vsota značilnosti poučevanja 

določenega predmeta in tujega jezika skupaj. Vsebuje posebnosti, ki od učitelja zahtevajo, da 

ponovno razmisli o običajnih procesih učenja in poučevanja ter jih nadomesti z novimi 

(Coonan, 2011). Za njegovo pravilno uporabo je nujno, da ima učitelj, kot že omenjeno, 

ustrezno izobrazbo in opravljena dodatna izpopolnjevanja (če je potrebno), pa tudi določene 

sposobnosti oziroma kompetence. 

C. M. Coonan (2011) izpostavlja 8 sposobnosti, ki naj bi jih po njenem mnenju imel učitelj 

VJIU: 

- dobro poznavanje pogojev in okvira, v katerem se pristop uporablja (zunanji, institucionalni 

in šolski pogoji, v katerih se pristop izvaja, vplivajo na njegov uspeh; učitelj jih mora dobro 

poznati in povezati s principi poučevanja, da je lahko uspešen); 

- znanje o tem, kako ustvariti povezave med različnimi nivoji učnega načrta, da zagotovimo 

vključenost VJIU v šolski sistem; 

- zavedanje kompleksnosti in možnih težav z jezikom ob obravnavi posameznih vsebin ter 

znanje o tipih besedila in žanrih za posamezen predmet; 

- znanje o tem, kako v posamezne vsebine vključiti kulturne elemente (del pristopa je tudi 

spodbujanje medkulturnih kompetenc in evropskih vrednot); 

- znanje o tem, kako ustvariti ravnovesje med zahtevami vsebine in zahtevami jezika, da se 

otroci ne počutijo miselno preobremenjene; 

- zmožnosti vzpostavljanja in ohranjanja motivacije v razredu (učenje vsebine skozi tuji jezik 

je težje kot običajno usvajanje, zato se lahko zgodi, da učenci izgubijo zanimanje in samozavest 

za učenje jezika); 

- znanje o komunikaciji med materiali, učiteljem in učenci; 

- reševanje konfliktov in sodelovanje med učitelji vsebine in učitelji jezika (nihče se ne sme 

počutiti ogroženega glede svojega predmeta); 

- znanje o tem, kako nadzorovati napredek VJIU (kako ocenjevati znanje vsebine in jezika ter 

presoja uspeha samega programa).   

Marsh, Mehisto, Wolff in Jesús Frigols Martin (2010) prav tako omenjajo 8 glavnih 

profesionalnih zmožnosti, ki bi jih za poučevanje po pristopu VJIU moral imeti učitelj: 

- samorefleksija (zmožnost opredeliti svoje pedagoške in vsebinske kompetence ter z njimi 

povezane razvojne potrebe); 

- osnove VJIU (razumevanje osnovnih značilnosti pristopa in njihove povezanosti med seboj 

ter s posameznimi elementi v procesu izobraževanja); 

- zavedanje vsebine in jezika (zmožnost prepoznavanja primerne vsebine in težav, ki bi jih pri 

njeni obravnavi učenci lahko imeli zaradi tujega jezika); 

- metodologija in ocenjevanje (zajema več podzmožnosti: gradnja učenčevih sposobnosti, 

sodelovanje s kolegi, razporejanje strategij, vzpostavljanje smeri in fokusa, soočanje učencev s 

smiselnimi izkušnjami v varnem okolju in ocenjevanje); 

- raziskave in vrednotenje (zmožnost izvajanja akcijskih raziskav v sodelovanju s kolegi in z 

ostalimi interesnimi skupinami, vključno z učenci); 

- učna sredstva in učno okolje (zmožnost uporabe in izdelave posebnih učnih sredstev ter 

vzpostavljanja jezikovno in vsebinsko obogatenega učnega okolja); 

- vodenje razreda (zmožnost uporabe različnih učnih oblik in metod, ki pri učencih spodbujajo 

komunikacijo, sodelovalno učenje in enostavno vodenje); 
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- vodenje oziroma izvajanje VJIU (zmožnost povezati med seboj mnoge interesne skupine, 

vključno s starši, z učenci, učitelji VJIU, ostalimi učitelji in upravniki, z namenom razvijanja 

učinkovitega pristopa).      

Bistveni elementi, ki učiteljem pomagajo pri razvoju teh sposobnosti, so pripravljenost za 

spremembo, želja in motivacija za učenje nečesa novega, pripravljenost za delo in sodelovanje 

z drugimi, pripravljenost za izdelovanje materialov in prepričanje v uspešnost pristopa 

(Hillyard, 2011). 

 

 4.3 Koristi za učitelje, ki uporabljajo pristop VJIU 

 

V večini evropskih držav, ki v izobraževanju nudijo VJIU, učitelji zaradi uporabe pristopa 

nimajo nikakršnih denarnih ali drugih ugodnosti. Večkrat kot učitelji imajo korist celotne 

izobraževalne ustanove, na primer na Poljskem dobijo šole s tem pristopom za 20 % višji 

proračun, v Sloveniji je v takih izobraževalnih ustanovah število učencev v razredih manjše kot 

v običajnih šolah (Eurydice Report, 2006), velikokrat pa se prednosti kažejo tudi v obliki 

večjega števila učnih sredstev, materialov in učiteljev (Pena Diaz in Porto Requejo, 2008).  

Nekaj evropskih držav kljub temu nudi dodatne olajšave tudi posamičnim učiteljem, ki 

uporabljajo VJIU. Na spodnji sliki so le-te prikazane po posameznih državah. 

 
Slika 10: Vrste ugodnosti, ki jih evropske države nudijo učiteljem VJIU (Eurydice Report, 

2006, str. 50) 

Na sliki lahko vidimo, da večina držav (obarvano rdeče), kot že omenjeno, ne nudi nikakršnih 

ugodnosti za izvajalce pristopa VJIU. Prav tako je nekaj držav (označene s križem), ki pristopa 

sploh ne zagotavljajo. Le 10 držav učiteljem VJIU ponuja razne olajšave. Največ ugodnosti 

imajo na Češkem, kjer so jim zagotovljeni povišica, zmanjšana količina dela, možnost 

izobraževanja ob delu v državi s ciljnim jezikom in brezplačna nastanitev, vendar ni nujno, da 

vsak učitelj dobi vse olajšave, temveč so te določene v pogodbi. V drugih državah najdemo le 

posamezne ugodnosti. Povišico nudijo Španija, Latvija, Poljska, Slovenija, Slovaška in 

Bolgarija; zmanjšana količina dela je prisotna v Sloveniji in na Slovaškem; dodaten čas za 

pripravo in organizacijo ur je zagotovljen le v Španiji, na Nizozemskem, Švedskem in 

Norveškem pa so olajšave odvisne od avtonomije posameznih šol. 

V strokovni literaturi najdemo še nekaj navedb avtorjev, ki poročajo o koristih uporabe VJIU 

za učitelje. R. Çekrezi (2011) pravi, da pristop obogati učiteljev portfolio, razširi njegovo znanje 

vsebine in ciljnega tujega jezika, izboljša učne kompetence, poveča možnosti za boljšo  
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zaposlitev in ga pripravi na izzive učiteljevanja. Benvenuto, Infante in Lastrucci (2009) trdijo, 

da so učitelji, ki uporabljajo VJIU, bolj prilagodljivi, ustvarjalni in lažje sodelujejo z drugimi 

učitelji, prav tako pa izpostavljajo vpliv pristopa na učiteljevo kognitivno dimenzijo (poleg 

vsebinske in jezikovne). Hadj - Moussova idr. (b.d.) izjavljajo, da so učitelji VJIU bolj 

občutljivi na osebnost učencev in jim lahko z uporabo drugačnih metod pomagajo pri 

izničevanju negativnih izkušenj z učenjem jezika ali nejezikovnih predmetov. Pena Diaz in 

Porto Requejo (2008) pa verjameta, da dvojezičen pristop izboljša učiteljevo in učenčevo 

samopodobo ter strpnost do drugih kultur in narodov.  

 

 4.4 Izzivi, s katerimi se srečujejo učitelji pri uvajanju VJIU 

 

Vsaka sprememba pomeni določene prednosti, pa tudi težave. Enako je pri vpeljevanju VJIU, 

ki je prineslo s seboj kar nekaj ugodnosti, a prav tako izzivov. 

C. M. Coonan (2011) izpostavlja štiri področja, na katerih se učitelji največkrat srečujejo s 

težavami, ko uvajajo pristop: 

 1. Jezik – neustrezne jezikovne kompetence za poučevanje ciljnega tujega jezika; 

neprilagodljivost za izražanje v tujem jeziku – učitelj VJIU mora izkoristiti nepredvidene 

situacije za učenje jezika, še posebej, če jih izzove radovednost učencev; nesodelovanje med 

učitelji vsebine in učitelji jezika..  

 2. Metodologija – nezmožnost pripraviti učence do govorjenja v tujem jeziku; pomanjkljivo 

znanje o pripravi nalog in dejavnosti, primernih za VJIU; pomanjkljivo znanje o strategijah za 

premagovanje težav z razumevanjem; nepripravljenost spremeniti svoje razmišljanje o 

poučevanju in učenju v skladu s principi pristopa.  

 3. Materiali – za VJIU ni izdelanih veliko različnih materialov – učitelji morajo porabiti veliko 

časa, da avtentična gradiva priredijo in preoblikujejo za specifične potrebe ter cilje pristopa. 

 4. Ocenjevanje –  težko je že samo po sebi, pri VJIU pa ga je potrebno ovrednotiti tako, da 

ocenimo rabo tujega jezika, a skozi tuji jezik; prav tako je potrebno uravnovesiti razmerje med 

točkami za ocenitev vsebine in ocenitev jezika). 

Podobne dimenzije omenjajo tudi drugi avtorji. Banegas (2012) trdi, da je eden največjih 

izzivov VJIU uspešno timsko delo, saj se velikokrat zgodi, da se učitelji ločujejo na učitelje 

vsebine in učitelje jezika, kar onemogoča popolno integracijo obojega. Na področju jezika 

osvetljuje še pomanjkljive jezikovne kompetence in neustrezno poznavanje vsebine 

nejezikovnih predmetov. Na neustrezno jezikovno znanje opozarjajo tudi Pavon Vazquez in 

Rubio (2010) ter Brumen in Dagarin Fojkar (2012). Področje metodologije omenjata Pavon 

Vazquez in Rubio (2010), ko pravita, da morajo po tem pristopu poučevati učitelji odprtega 

duha, ki so pripravljeni spremeniti svoje sedanje znanje in izkušnje s poučevanjem ter z 

učenjem in sprejeti nove učne metode. Težav z materiali se v svojih delih dotaknejo E. Bovellan 

(2014), Pena Diaz in Porto Requejo (2008) ter Banegas (2012), ki pri tem opozarjajo, da je to 

težava predvsem z vidika večje porabe časa in večje količine dela za učitelja. Področje 

ocenjevanja pa izpostavljajo še Banegas (2012) ter Coyle idr. (2010), pri čemer se slednji 

osredotočajo na to, ali vrednotiti vsebino ali jezik, v katerem jeziku ocenjevati, kdo ocenjuje 

(ali je to dovoljeno tudi učencem) in v kakšni obliki poteka ocenjevanje (ali je možno 

vrednotenje v skupini).  
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5. RAZISKAVE S PODROČJA VJIU   
 

 5.1 Poznavanje in razumevanje pojma VJIU 

 

Raziskavo o razumevanju in poznavanju koncepta VJIU sta izvedli Jazbec in Lovrin (2015), le 

da sta v njej uporabili angleško enačico izraza CLIL.  

Ugotovili sta, da ob omembi termina večina učiteljev v vzorcu ni dobro vedela, na kaj se nanaša 

– le ena od devetih intevjuvancev je natančno vedela, kaj kratica pomeni, in znala obrazložiti 

koncept. Šele ko je izpraševalka v pogovoru začela naštevati tudi druge izraze, povezane s 

pristopom, kot na primer jezikovna kopel, integrirani pouk ali dvojezični pouk, so ostali 

intervjuvanci potrdili, da jim je to dejansko znano in da so torej za VJIU oziroma CLIL že 

slišali.      

Avtorici glede na navedeno sklepata, da učitelji koncept v bistvu poznajo, a pod drugačnim 

imenom (navadno jezikovna kopel), teoretske smernice in priporočila, ki vsebujejo drugačne 

termine, pa še niso dosegli tistih učiteljev, ki v projektih s tem pristopom ne sodelujejo. 

 

 5.2 VJIU in gradiva za poučevanje 

 

Poleg ustrezne izobrazbe učiteljev so materiali za delo in učbeniška gradiva eden od 

najpomembnejših dejavnikov za uspešnost programov VJIU (Mehisto, 2008), saj pripomorejo 

k hitrejšemu in lažjemu učenju. Vendar raziskave kažejo, da jih v večini primerov primanjkuje, 

kar mnogi avtorji vidijo kot eno največjih slabosti pristopa, saj to pomeni več dela za učitelje 

(Cammarata, 2009; Coonan, 2007; Mehisto idr., 2008). V nasprotju s tem je E. Bovellan (2014) 

v svoji raziskavi o prilagajanju in oblikovanju materialov za VJIU izvedela, da večina učiteljev, 

ki poučuje po tem pristopu, jemlje proces izdelave materialov za učne ure kot nekaj običajnega 

in ne kot dodatno obremenitev, kar kaže na to, da je percepcija odvisna od vsakega posameznika 

posebej. 

A. Klemenčič (2015) v svoji magistrski nalogi ugotavlja, da učitelji VJIU gradiva največkrat 

pridobivajo na tujih spletnih straneh (kar 89 %), mnogi pa ga izdelajo sami, predelajo slovenski 

material, poiščejo učbenike in priročnike ali si gradiva izmenjajo z drugimi učitelji, ki poučujejo 

po tem pristopu. Zanimivo je, da tudi ostali učitelji večino materialov poiščejo na tujih spletnih 

straneh. Razlog za to bi bilo morda v prihodnje primerno raziskati. 

Mnogi avtorji navajajo, da je pri ustvarjanju gradiv za poučevanje po pristopu VJIU nujno, da 

so osnovana na štirih dimenzijah: vsebini, kogniciji, komunikaciji in kulturi (Pokrivčakova idr., 

2015). Le tako je lahko zagotovljeno, da bo material res ustrezal VJIU. Ballman (1997) trdi, da 

bi morale založbe izdajati le tista učbeniška gradiva, ki so povezana z življenjem učencev in s 

katerimi se ti lahko poistovetijo ter jih dojemajo kot smiselne. Če bi se avtorji učbenikov v 

osnovi držali principa štirih dimenzij, bi bilo to že samoumevno.  

Učbenik je pomemben dejavnik učnega procesa, vendar Balek idr. (2010) navajajo, da je učenje 

tujega jezika (še posebej) po pristopu VJIU lahko uspešno tudi brez njegove uporabe. 
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 5.3 Prisotnost kulturnih elementov pri urah VJIU    

 

O količini prisotnosti kulturnih elementov pri urah VJIU nismo zabeležili nobene konkretne 

raziskave, vendar mnogi avtorji poudarjajo, da je kultura pomemben del učnih ur po tem 

pristopu, saj predstavlja eno od osnovnih štirih dimenzij, ki so njegov temelj. E. Bovellan 

(2014) celo trdi, da je kultura najpomembnejša izmed področij v konceptu 4Cs, saj vanjo 

pronicajo še ostale tri dimenzije in se tako med seboj popolnoma povezujejo.  

Eurydice v poročilu iz leta 2006 navaja seznam držav, ki pri izvedbi VJIU sledijo tudi ciljem, 

povezanim s kulturo: 

Tabela 4: Preglednica ciljev, ki jim pri VJIU sledijo posamezne države (Eurydice, 2006, str. 

23) 

 
Izmed 27 evropskih držav, ki nudijo poučevanje po tem pristopu, jih manj kot polovica (13) 

sledi tudi kulturnim ciljem (»socio-cultural aims«). To je malce presenetljivo, saj naj bi VJIU 

zajemalo vse štiri ključne dimenzije, vidimo pa lahko, da so velikokrat zastopani le jezikovni 

(Estonija, Italija, Latvija in Litva) ali jezikovni in ekonomski cilji (Belgija – nemška skupnost, 

Španija, Švedska in Norveška). Najmanj je držav, ki pri pristopu upoštevajo vse dimenzije (le 

dve – Češka in Nizozemska).    

Pena Diaz in Porto Requejo (2008) v raziskavi o prepričanjih učiteljev glede VJIU ugotavljata, 

da redki učitelji verjamejo v povezanost med učenjem jezika in učenjem kulture, saj jih le 15 

% meni, da se učenci skozi ta pristop naučijo tudi dejstev o kulturi ciljnega tujega jezika, 

razvijejo strpnost, so bolj odprti in prilagodljivi na različne situacije. Polovica teh učiteljev 

pravi, da je bolje, če so kulturni elementi del jezikovnega materiala, polovica pa, da bi se morala 

kultura učiti neposredno skozi projekte in vsebine, saj naj bi tako učence bolj pritegnila.  

Učitelji vidijo prednost vključevanja kulturnih elementov tudi na področju motivacije za učenje 

tujega jezika. Brewster idr. (2002) omenjajo primer, ko učiteljica dečkov v razredu nikakor ni 

mogla pripraviti do tega, da bi se z veseljem učili tujega jezika. To se je hitro spremenilo, ko je 

pri uri začela obravnavati evropski nogomet. Zgodnje učenje tujega jezika v takšnem 

sproščenem kontekstu spodbuja v učencih zanimanje in pozitiven odnos do tuje države ter 

njenih prebivalcev.     

 

 5.4 Občutek usposobljenosti učiteljev za uporabo VJIU 

 

Za učinkovito in uspešno poučevanje po pristopu VJIU je potrebno, da učitelji opustijo 

tradicionalen način poučevanja, ki je postavljal v ospredje prenos informacij iz učitelja na 

učence, in razvijejo nove pristope za obravnavo snovi, ki bodo spodbujali razumevanje in 

usvajanje učnih vsebin skozi aktivno učenje ter raziskovanje (Pavon Vazquez in Rubio, 2010). 
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Vendar ima veliko učiteljev pri tem težave, saj sistemi izobraževanja še niso prilagojeni novim 

paradigmam. Posledično novi učitelji tujega jezika ne pridobijo kompetenc, ki bi jim pomagale 

razviti omenjene pristope, zato se pogosto počutijo premalo usposobljeni za uporabo VJIU 

(Banegas, 2012;Pavon Vazquez in Rubio, 2010). 

A. Klemenčič (2015) v svoji magistrski nalogi ugotavlja, da večina učiteljev iz vzorca (kar 96 

% od 27 učiteljev), ki poučujejo tuji jezik po pristopu VJIU, meni, da bi za to potrebovali 

dodatno usposabljanje. Skozi tako izobraževanje naj bi po mnenju učiteljev tujega jezika šli vsi 

učitelji tujega jezika, saj bi tako lahko pridobili ideje za vključevanje posameznih elementov 

pristopa v učne ure ali pa popolnoma spremenili način poučevanja v skladu z VJIU.  

Hofmannova in Novotna (b.d.) verjameta, da bi moralo biti izobraževanje učiteljev, ki bodo 

poučevali po tem pristopu, popolnoma prilagojeno, saj lahko le tako zadosti vsem potrebam, ki 

vzniknejo ob njegovem uvajanju. To ne zajema le spremembe načina učenja, temveč je 

potrebna prenova celotnega učnega načrta. Sedanje metode izobraževanja učiteljev pa temu 

niso kos, zato bodo na tem področju potrebne korenite spremembe.        

 

6. PRIHODNOST VJIU 
 

Za uspešno in učinkovito izvajanje VJIU bo v bodoče potrebnega še kar nekaj dela in analiz, 

da bomo prišli do želenih rezultatov.  

Marsh (2012) navaja, da bodo raziskave v prihodnosti odvisne od proaktivnih in reaktivnih 

dejavnikov. Med prve vključuje:  

- izobraževalne tehnologije s poudarkom na izsledkih raziskav nevroznanstvenikov glede učnih 

procesov;  

- znanje o tem, kako ta pristop pripomore k večji učinkovitosti šolskega sistema;  

- razvoj medijsko bogatega okolja, ki spodbuja učenje tujega jezika skozi VJIU.  

Druga oblika dejavnikov pa zajema:  

- strateško odločanje političnih organov s poudarkom na migracijah in raznolikosti učencev v 

šolah;  

- inkluzijo učencev s posebnimi potrebami, med katere se prišteva tudi pomanjkljivo znanje 

mednarodnih in regijskih jezikov;  

- ohranjanje in spodbujanje kvalitetnega izobraževanja v obdobjih ekonomskih in socialnih 

kriz. 

Tudi razvoj novih tehnologij in integriranje vsebin v učnem načrtu vedno bolj vplivata na 

načrtovanje pouka nejezikovnih predmetov in tujih jezikov. Raziskave o tem, kako lahko 

tehnologije pripomorejo k novim učnim izkušnjam v okviru VJIU, naj bi se zato osredotočale 

na digitalizacijo učilnice, povezljivost naprav, spremembe v dojemanju vloge učitelja in učne 

prakse, spremembe v dojemanju vloge učenca v učnem procesu (s poudarkom na razvoju 

učenčeve avtonomije in vrstniškem sodelovanju) in na integracijo principov računalniških iger 

znotraj izobraževalnih sredstev, s katerimi se učenci srečujejo tudi zunaj razreda.  

Benvenuto, Infante in Lastrucci (2009) v svoji raziskavi naštevajo še nekaj področij, na katerih 

bo po mnenju učiteljev VJIU v prihodnje potrebnih nekaj sprememb. Najbolj se izpostavlja 

potreba po obširnejšem in bolj sistematičnem izobraževanju za ta pristop. Učitelji predlagajo 

tudi ustvarjanje narodnih in mednarodnih virtualnih okolij, kjer se učitelji VJIU lahko srečajo 
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in si izmenjajo materiale ter koristne nasvete. Prav tako se jim zdi koristno, da bi državni organi 

ustvarili zavod, ki bi imel nenehen pregled nad projekti, izkušnjami in raziskavami, povezanimi 

s pristopom, v katerem bi se podatki zbirali in bi do njih lahko dostopal vsak, ki bi se želel o 

tem poučiti.  

S. Deller (2005) svoj članek o VJIU zaključuje z mislijo, da je po njenem mnenju ta pristop 

učenja tujega jezika najbolj usklajen s potrebami sodobne družbe in zato upa, da se bo obdržal 

oz. razširil po celotnem svetu. Menimo, da se morata šola in celoten izobraževalni sistem 

prilagoditi potrebam moderne dobe. Učenci danes živijo v popolnoma drugačnem svetu kot 

njihovi starši in stari starši, kar posledično pomeni, da tudi učne metode in oblike ne morejo 

ostati popolnoma enake kot v preteklosti. VJIU odgovarja potrebam, ki jih imajo današnje 

generacije, zato bi bilo smiselno, da se učitelji tujih jezikov o njem poučijo in morda sledijo 

vsaj kateri od idej pristopa ter jo uporabijo pri svojem poučevanju.     
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7. EMPIRIČNA RAZISKAVA 
 

 7.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

V Evropi danes opažamo veliko naklonjenost zgodnjemu učenju tujih jezikov. Tudi Slovenija 

ni izjema. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) določa, da je prvi tuji jezik obvezen za 

vse učence od 2. razreda dalje, v šolskem letu 2018/19 pa so na 20 OŠ po Sloveniji poskusno 

uvedli obvezni prvi tuji jezik za prvošolce (Žišt, 2018). Učna načrta za poučevanje tujega jezika 

v 1., 2. in 3. razredu (Učni načrt. Program osnovna šola. Tuji jezik v 1. razredu: neobvezni 

izbirni predmet in Učni načrt. Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013) 

priporočata, da naj bi se tuji jezik v prvih treh razredih poučeval s pristopom VJIU, saj ta zaradi 

svoje integrirane narave učence nagovarja celostno. Vendar, kot omenjeno, v Sloveniji na tem 

področju prihaja do neujemanj, saj učitelji tega pristopa ne uporabljajo, kljub temu da ga 

priporoča učni načrt za prvo VIO in opredeljuje kot eno učinkovitejših metod za učenje ter 

poučevanje tujega jezika.  

Prav to je eden izmed razlogov, zakaj smo v empiričnem delu magistrskega dela raziskali, v 

kolikšnem obsegu in kako se VJIU pojavlja v 3. razredu različnih osnovnih šol na Goriškem ter 

koliko se učitelji počutijo usposobljene za poučevanje angleščine v prvem VIO po tem pristopu. 

Ciljna regija je bila Goriška, saj je to domača pokrajina, kjer smo med opravljanjem šolske 

prakse opazili neskladja med priporočili stroke in izvajanjem, ciljni razred pa 3. razred, saj je 

bilo zaradi starosti in zmožnosti tretješolcev najlaže opaziti značilnosti pristopa VJIU, če se je 

ta izvajal. Tema je danes aktualna in na Goriškem še ne zelo raziskana, zato tudi vredna 

raziskovanja, s svojimi izsledki pa smo prikazali obstoječe stanje. 

 7.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

Cilji raziskave: 

− ugotoviti, kako dobro učitelji 3. razreda v šolah na Goriškem (v nadaljevanju učitelji) 

poznajo metodo VJIU; 

− ugotoviti, koliko učitelji za pouk angleščine načrtujejo dejavnosti z različnimi 

kognitivnimi in jezikovnimi zahtevami; 

− ugotoviti, ali učitelji pri pouku angleščine za obravnavo nove snovi uporabljajo učbenik; 

− ugotoviti, ali učitelji v pouk angleščine vključujejo kulturne elemente; 

− ugotoviti, ali učitelji pouk angleščine povezujejo z vsebinami in s cilji drugih 

predmetov; 

− ugotoviti, ali je uporaba metode VJIU v 3. razredu v šolah na Goriškem povezana s 

starostjo učiteljev; 

− ugotoviti, ali je uporaba metode VJIU pri razrednih učiteljih povezana s poučevanjem 

drugih predmetov; 

− ugotoviti, kako usposobljeni za poučevanje angleščine v prvem triletju z uporabo 

metode VJIU so učitelji po lastni oceni.  

Raziskovalna vprašanja 

1. Ali učitelji 3. razreda v šolah na Goriškem (v nadaljevanju učitelji) poznajo metodo VJIU? 

2. Na kateri ravni znanja učitelji največkrat načrtujejo dejavnosti za pouk angleščine? 

3. Ali učitelji pri pouku angleščine uporabljajo učbenik in za kakšen namen? 

4. Kako pogosto in pri katerih dejavnostih učitelji v pouk angleščine vključujejo kulturne 

elemente?  



39 

 

5. Kako pogosto učitelji po lastni oceni pouk angleščine povezujejo z vsebinami in s cilji drugih 

predmetov ter s katerimi predmeti in temami se najpogosteje povezujejo? 

6. Ali metodo VJIU v 3. razredu v šolah na Goriškem pogosteje uporabljajo mlajši kot starejši 

učitelji? 

7. Ali metodo VJIU v 3. razredu v šolah na Goriškem pogosteje uporabljajo učitelji razrednega 

pouka, ki poučujejo samo angleščino, kot tisti, ki poučujejo tudi druge predmete? 

8. Koliko se učitelji po lastni presoji počutijo usposobljene za poučevanje angleščine v prvem 

triletju z uporabo metode VJIU in na katerih področjih bi morda potrebovali dodatno 

usposabljanje? 

 7.3 Raziskovalni pristop in raziskovalna metoda 

Uporabili smo kvantitativni raziskovalni pristop. Raziskavo smo izvedli z deskriptivno in s 

kavzalno-neeksperimentalno metodo.  

 7.4 Vzorec 

V raziskavo smo vključili deset učiteljev, ki poučujejo angleščino v 3. razredu v devetih 

osnovnih šolah na Goriškem. Sedem šol je centralnih, dve pa podružnici. Učitelji so različnih 

starosti, nekateri so predmetni učitelji angleščine (2), drugi razredni učitelji, ki poučujejo samo 

angleščino (4), nekateri pa razredni učitelji, ki poučujejo tudi druge predmete (4). Podatke smo 

zbirali od oktobra 2017 do marca 2018. Vzorec je neslučajnostni namenski.    

 7.5 Postopek zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo od oktobra 2017 do marca 2018. Uporabili smo tehniko 

opazovanja in intervju. Opazovanje je bilo delno strukturirano z opazovalnim listom. Ta je 

zajemal nekaj osnovnih podatkov (ime učitelja in opazovana učna ura) in šest razdelkov, ki so 

zajemali značilnosti pristopa VJIU (učna tema in aktivnosti, matrica VJIU, uporaba učbenika, 

kulturni elementi, miselna aktivnost učencev, medpredmetne povezave). Intervju je bil 

polstrukturiran. Vseboval je 12 vprašanj. Prva 4 vprašanja so zajemala osnovne podatke 

(starost, obdobje poučevanja angleščine, izobrazba in predmeti, ki jih učitelj poučuje), 

vprašanja od 5 do 10 so se navezovala na značilnosti pristopa VJIU (aktivnosti, uporaba 

učbenika, medpredmetno povezovanje, povezovanje učiteljev, kulturni elementi, miselna raven 

aktivnosti), zadnji 2 vprašanji pa na poznavanje pristopa VJIU in občutek usposobljenosti za 

poučevanje angleščine v prvem VIO po pristopu VJIU. Vprašanja od 6 do 12 so vsebovala 

podvprašanja glede na odgovore intervjuvancev. Opazovalni list in intervju se med seboj 

vsebinsko povezujeta. Zbiranje podatkov je potekalo tako, da smo najprej 3–4 ure učitelje 

opazovali z opazovalnim listom, nato pa z vsakim izvedli še intervju.  

Vsebinsko veljavnost instrumentov smo dosegli tako, da smo jih dali v pregled dvema 

izvedencema in poskrbeli, da se sklopi skladajo s cilji raziskave. Kriterijsko veljavnost smo 

dosegli tako, da smo med seboj primerjali rezultate opazovanja in intervjuja. Zanesljivost smo 

preverili z vidika doslednosti intervjuvanca v različnih delih intervjuja. Objektivnost izvedbe 

zbiranja podatkov smo dosegli tako, da so vsi vključeni v raziskavo imeli enake pogoje (enaka 

opazovalna shema, število opazovanih ur, vprašanja pri intervjuju, količina časa za intervju), 

občutljivost pa s specifikacijo kategorij, v katere smo na podlagi zbranih podatkov za 

posamezne spremenljivke uvrščali opazovance oz. intervjuvance.       

 7.6 Postopek obdelave podatkov 

Podatke iz intervjuja in opazovanj smo analizirali z računalniškim programom za statistično 

analizo SPSS. Za predstavitev osnovnih rezultatov smo v vseh primerih uporabili absolutne 
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frekvence, v enem primeru pa smo dodali tudi odstotke. Za preverjanje povezanosti med 

pogostostjo uporabe metode VJIU in starostjo smo zaradi majhnega vzorca izračunali 

Spearmanov koeficient korelacije.   
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8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV 
 

 8.1 Ali učitelji 3. razreda v šolah na Goriškem (v nadaljevanju učitelji) poznajo metodo 

VJIU? 

 

 

Graf 2: Poznavanje metode VJIU med učitelji 

Od desetih učiteljev 3. razreda, ki so sodelovali v raziskavi, jih devet pozna tako principe VJIU 

kot tudi pomen kratic, s katerimi se pristop poimenuje. Le en učitelj pozna le metodologijo 

VJIU, ne pozna pa pomena kratic. Med intervjujem smo opazili, da je nekaj učiteljev imelo 

težave s kratico v slovenščini (VJIU), vsi pa so poznali kratico v angleščini (CLIL), kar je 

razumljivo, saj je ta več časa v uporabi in bolj razširjena. 

Rezultati raziskave se ne skladajo z ugotovitvami Jazbec in Lovrin (2015), pri katerih je le eden 

od devetih intervjuvancev natančno vedel, kaj koncept pomeni in ga znal obrazložiti. 

Neujemanje med raziskavama bi lahko razložili z dejstvom, da naša raziskava ni bila toliko 

osredotočena na temeljito poznavanje samega pojma, učitelji so v intervjuju morali povedati le, 

kaj kratica pomeni in kakšni so principi, na katerih temelji. Če bi vprašanja predvidela 

podrobnejše odgovore, bi morda ugotovili, da učitelji koncept poznajo bolj površno, kot kažejo 

rezultati. Druga razlaga pa bi lahko bila, da je bilo v letih od opravljene raziskave v procesu 

izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev narejeno več na področju informiranja in 

izobraževanja o konceptu VJIU, kar je pripomoglo k temu, da so vsi učitelji v vzorcu pojem 

poznali in ga znali razložiti.  

 8.2 Na kateri ravni znanja učitelji največkrat načrtujejo dejavnosti za pouk angleščine? 

Vsi učitelji v vzorcu so v opazovanih treh učnih urah dejavnosti za pouk angleščine največkrat 

načrtovali na ravni, ki je od učencev zahtevala nizko stopnjo miselnih in jezikovnih 

sposobnosti. Te aktivnosti bi v pristopu VJIU sodile v kvadrant številka 1 (glej sliko 6, str. 22). 

Večje razlike med učitelji so se pojavile pri načrtovanju dejavnosti v drugih treh kvadrantih. 

Podatki za število dejavnosti na posameznih ravneh so zbrani v spodnji tabeli. Številke v prvem 

stolpcu prikazujejo posamezne sodelujoče, številke v ostalih stolpcih tabele pa število 

dejavnosti, ki so se pojavile v posameznih kvadrantih v treh opazovanih urah.  

Pozna in ve pomen kratic.  

Pozna, a ne ve pomena kratic.  

9  

1  
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Tabela 5: Dejavnosti učiteljev v kvadrantih matrice VJIU 

Učitelj Nizke 

kognitivne 

in 

jezikovne 

zahteve 

kvadrant 

1 

Visoke 

kognitivne, 

nizke 

jezikovne 

zahteve 

kvadrant 

2 

Visoke 

kognitivne 

in 

jezikovne 

zahteve 

kvadrant 

3 

Nizke 

kognitivne, 

visoke 

jezikovne 

zahteve 

kvadrant 

4 

 

 

 

Skupaj 

1. f 14 9 0 3 26 

f % 53,9 % 34,6 % 0 % 11,5 % 100 % 

2. f 16 3 2 7 28 

f % 57,1 % 10,7 % 7,2 % 25 % 100 % 

3. f 11 5 3 1 20 

f % 55 % 25 % 15 % 5 % 100 % 

4. f 22 0 0 5 27 

f % 81,5 % 0 % 0 % 18,5 % 100 % 

5. f 14 4 2 3 23 

f % 60,9 % 17,4 % 8,7 % 13 % 100 % 

6. f 8 2 6 1 17 

f % 47,1 % 11,8 % 35,3 % 5,8 % 100 % 

7. f 6 4 4 5 19 

f % 31,6 % 21,1 % 21,1 % 26,2 % 100 % 

8. f 15 2 0 10 27 

f % 55,6 % 7,4 % 0 % 37 % 100 % 

9. f 10 6 3 4 23 

f % 43,5 % 26,1 % 13 % 17,4 % 100 % 

10. f 28 5 0 2 35 

f % 80 % 14,3 % 0 % 5,7 % 100 % 

Skupaj f 144 40 20 41 245 

f % 58,8 % 16,3 % 8,2 % 16,7 % 100 % 

Razberemo lahko, da učitelji največ aktivnosti načrtujejo v kvadrantu številka 1 (58,8 %), manj 

aktivnosti načrtujejo v 4. kvadrantu (16,7 %), ki od učenca zahteva nizko miselno aktivnost, a 

večje znanje jezika, najmanj pa jih načrtujejo v kvadrantu številka 3 (8,2 %), ki predvideva 

visoke kognitivne in jezikovne zahteve. Vendar so razlike med kvadrantom 4 in kvadrantom 2 

majhne. 

Primerjava med učitelji je pokazala tudi, da večina načrtuje aktivnosti na vseh ravneh znanja, 

izjema so le štirje učitelji. Trije izmed njih so dejavnosti načrtovali na treh ravneh, eden pa le 

na dveh. Učitelji so v procesu načrtovanja največkrat izpustili tretji kvadrant.  

Trije učitelji (pod številkami 3, 7 in 9) imajo dokaj enakomerno porazdeljene aktivnosti po 

posameznih ravneh znanja. Ostali so v treh opazovanih urah več kot polovico vseh aktivnosti 

načrtovali v prvem kvadrantu, druge dejavnosti pa razdelili med ostale tri ravni. Pri tem nismo 

opazili posebnega vzorca pri porazdelitvi.    

Naše ugotovitve ne kažejo dokaj ustaljenega trenda, ki kaže, da je večina aktivnosti pri pouku 

angleščine v kvadrantu številka 2 (Irun, 2013), temveč prikazujejo, da učitelji največ dejavnosti 

predvidijo na najnižji ravni zahtevnosti. Razloga za to ne moremo iskati v dejstvu, da so 
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aktivnosti na tej stopnji primerne za začetne učne ure, ko se učenci učijo besedišča in jezikovnih 

struktur, saj smo opazovali tudi ure, ki niso bile namenjene obravnavi nove snovi, vendar so 

imele kljub temu največ dejavnosti prav v prvem kvadrantu. Morda učitelji nimajo idej ali 

potrebnega znanja za načrtovanje aktivnosti v drugih treh kvadrantih, morda se jim zdi, da jim 

bo organizacija takih dejavnosti vzela več časa. Skratka, vzroke za tako stanje bi bilo potrebno 

nadalje raziskati. Najmanj aktivnosti je načrtovanih v 3 kvadrantu, kar smo glede na visoke 

zahteve na obeh nivojih lahko pričakovali. Zanimivo pa je, da proučevani učitelji veliko 

dejavnosti načrtujejo v kvadrantu številka 4, ki naj bi bil po mnenju nekaterih avtorjev brez 

smisla (Quinlan, 2011), saj od učencev zahteva visoko znanje jezika na nizkem miselnem 

nivoju.       

 8.3 Ali učitelji pri pouku angleščine uporabljajo učbenik in za kakšen namen?  

Nihče izmed učiteljev v vzorcu med opazovanimi urami pri pouku angleščine ni uporabljal 

učbenika. Opažanja so potrdili tudi odgovori učiteljev med intervjujem, saj so vsi povedali, da 

pri svojem delu v razredu učbenika ne uporabljajo (razen pri iskanju idej za aktivnosti in 

naloge).  

Posledično iz podatkov tudi ne moremo razbrati, za kakšen namen učitelji v vzorcu uporabljajo 

učbenike.   

Skela (2009, str. 249) navaja, da je »učbenik najpomembnejše sredstvo tujejezikovnega učenja 

in poučevanja, ki v razredu usmerja učiteljeve in učenčeve dejavnosti«. Za poučevanje po 

pristopu VJIU mora učbeniško gradivo temeljiti na štirih dimenzijah: vsebini, kogniciji, 

komunikaciji in kulturi (Meyer, 2013). Vendar so zaradi majhne razširjenosti pristopa taka 

gradiva težko dostopna ali pa jih učbeniški skladi sploh ne izdajajo. Posledično morajo učitelji 

običajne učbenike prilagajati potrebam VJIU, kar je nesmiselno početje glede na to, da naj bi 

učbenik zmanjšal obremenitev učitelja (Skela, 2009). Tako je bolje, da učitelji ure načrtujejo 

sami glede na cilje, ki so si jih zastavili, kar so potrdili tudi rezultati naše raziskave.    

 8.4 Kako pogosto in pri katerih dejavnostih učitelji v pouk angleščine vključujejo 

kulturne elemente? 

 

 

Graf 3: Pogostost vključevanja kulturnih elementov med učitelji 

Večina učiteljev je v intervjuju povedala, da v svoje učne ure skoraj nikoli ne vključi kulturnih 

elementov ali pa to stori poredko. To dejstvo smo potrdili tudi med opazovanjem. Le dva 

učitelja sta odgovorila, da v pouk pogosto ali zelo pogosto vključita kulturne elemente, kar smo 

med opazovanimi urami tudi zaznali.   

zelo pogosto 

pogosto 

redko 

skoraj nikoli 

nikoli 

4  

4  

1  

1  
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Spodnja tabela prikazuje dejavnosti, ki so jih učitelji omenili v intervjuju in uporabili med 

učnimi urami za predstavitev kulturnih elementov. Oznake v tabeli so pri dejavnostih, ki so jih 

učitelji izvedli za vnos kulturnih elementov v pouk angleščine.  

Tabela 6: Dejavnosti s kulturnimi elementi 

Učitelj 
Primerjava 

med 

državami 

Pogovor Igre Pesmi Slike Zgodbe 

1.  X     

2. X X  X X  

3. X   X X  

4. X X X X X  

5. X     X 

6. X      

7. X X  X   

8. X  X X   

9. X X   X  

10. X X     

Skupaj (f) 9 6 2 5 4 1 

Največkrat so učitelji v pouk angleščine kulturne vsebine vnesli s primerjanjem naše države z 

angleško govorečimi državami, pogovorom o običajih in značilnostih in z angleškimi pesmimi. 

Nekaj jih je uporabilo slike ali igre iz tujih držav, le en učitelj pa je za vnos kulturnih elementov 

uporabil zgodbe.  

Kultura se med uro lahko kaže v različnih oblikah. Igra je najbolj pogosta in dinamična oblika 

dejavnosti (Čok, 2009), ki učencem omogoča spoznavanje vedenjske kulture naroda, katerega 

jezika se učijo, učijo pa se tudi ravnanja in obnašanja v medkulturnem okolju. Ob igri, pogovoru 

in slikah lahko učenci opazujejo kulturne navade drugih narodov in jih primerjajo z lastnimi 

(Čok, 2008; Hughes, 1987). Avtorji v strokovni literaturi navajajo še nekatere druge aktivnosti 

za prenašanje kulturnih vsebin: delo s konkretnim tujim materialom (razglednice, časopisi, 

fotografije, pesmi, zgodbe …), izleti v kulturno okolje tujega jezika (Skela, 1999), celostni 

telesni odziv, igra vlog (Hughes, 1987), prepoznavanje komunikacijskih in kulturnih vedenjskih 

vzorcev (Tomalin in Stempleski, 1993) in podobno. Mnoge od navedenih dejavnosti so v svoje 

ure vključili tudi učitelji v naši raziskavi.   

A. Ilič (2017) je v svoji magistrski nalogi o stališčih in izkušnjah učiteljev o razvijanju 

medkulturne zavesti v učbenikih in pri pouku angleščine ugotovila, da učitelji kulturne vsebine 

najpogosteje obravnavajo prek slik, sledijo besedila, podajanje kulturne razlage, videoposnetki 

in pravljice, časopisi in revije, pesmi, kulturnospecifične igre in diskusija, igra vlog, filmi, 

slušni posnetki in resnični predmeti ter kulturni projekti, najmanj pogosto pa v sklopu kulturnih 

dni peljejo učence na izlete v kulturno okolje tujega jezika, kar je s finančnega stališča 

razumljivo. Vizualno podporo kot najpogostejšo metodo poučevanja angleščine navaja tudi M. 

Grahut (2018) v svoji raziskavi o dejavnostih pri poučevanju angleščine, na tretjem mestu po 

pogostosti je igra, sledijo pesmi in nato zgodbe.  

Nasprotno pa lahko v naši raziskavi opazimo, da je na prvem mestu primerjava med državami, 

kar bi lahko navedli kot podajanje kulturne razlage, kar je pri A. Ilić na drugem mestu. Sledijo 

pogovor in pesmi. Slike kot vizualna podpora kulturnim vsebinam so šele na četrtem mestu, kar 
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je zelo zanimivo, saj jih avtorici obeh magistrskih nalog navajata kot prvo sredstvo, ki jih 

učitelji v njunih raziskavah uporabljajo za poučevanje angleščine. Vzrok za to bi morda lahko 

bil, da učitelji v naši raziskavi pri odgovarjanju na vprašanje niso pomislili na vizualna gradiva 

kot načine prenašanja kulture, jemali so jih kot samoumevne dele učnih ur in dejavnosti (v 

obliki učnih kartic – »flashcards«, videoposnetkov ali pristnih slik), zato jih tudi niso vsi 

posebej izpostavili. Verjetno pa bi nam realnejšo predstavo o tem omogočil večji vzorec 

učiteljev. Igra kot sredstvo se skupaj s slikami nahaja na četrtem mestu po pogostosti uporabe, 

kar je prav tako zanimivo, saj naj bi bila ena najpogostejših oblik dejavnosti pri pouku tujega 

jezika. Zadnje mesto zavzemajo zgodbe, ki so pri Ilić na četrtem mestu po pogostosti.               

 8.5 Kako pogosto učitelji po lastni oceni pouk angleščine povezujejo z vsebinami in s cilji 

drugih predmetov ter s katerimi predmeti in temami se najpogosteje povezujejo? 

 

  

Graf 4: Samoocena pogostosti medpredmetnega povezovanja z angleščino med učitelji 

Polovica sodelujočih učiteljev trdi, da pouk angleščine pogosto povezuje z vsebinami in s cilji 

drugih predmetov, trije učitelji to počnejo redko, eden ocenjuje, da pouk angleščine zelo 

pogosto medpredmetno povezuje, eden pa angleščine skoraj nikoli ne povezuje z drugimi 

predmeti. 
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Spodnji dve tabeli prikazujeta predmete in teme, s katerimi se učitelji pri pouku angleščine 

najpogosteje povezujejo. V njih je sinteza ugotovitev intervjuja in opazovalnih shem treh učnih 

ur. Oznake v tabeli so pri predmetih oziroma temah, ki so jih učitelji medpredmetno povezovali 

z angleščino.  

Tabela 7: Predmeti, s katerimi učitelji najpogosteje povezujejo angleščino glede na intervju in 

opazovalne sheme 

Učitelj 
Glasbena 

umetnost 

Matematika Spoznavanje 

okolja 

Likovna 

umetnost 

Šport Slovenščina 

1. X X X X X  

2. X X   X  

3. X X X  X X 

4. X X X X X X 

5.  X X  X X 

6. X X X X X  

7.  X X   X 

8. X  X X X  

9. X  X  X  

10. X X X    

Skupaj (f) 8 8 9 4 8 4 

Podatki iz tabele 7 kažejo, da učitelji angleščino najpogosteje povezujejo s spoznavanjem 

okolja, nekoliko manj z glasbeno umetnostjo, matematiko in s športom, najmanj pa z likovno 

umetnostjo in s slovenščino. Le eden izmed učiteljev je omenil, da angleščino povezuje z vsemi 

naštetimi predmeti, kar je pokazala tudi analiza opazovalnih shem. 

Med opazovanjem smo ugotovili, da proučevani učitelji ostale predmete z angleščino 

povezujejo na različne načine. Pri spoznavanju okolja so raznolike teme obravnavali s pomočjo 

vizualnih in konkretnih pripomočkov, risank, zgodb in pesmi. Glasbeno umetnost so največkrat 

povezali z angleščino s pomočjo pesmi o različnih tematikah, prepoznavanjem zvokov in 

igranjem na glasbila. Medpredmetne povezave z matematiko so se kazale v oblikah preštevanja, 

računanja in izdelave histogramov. Za povezavo s športom so učitelji uporabili razne gibalne 

aktivnosti (naravne oblike gibanja), celostni telesni odziv ali ples ob pesmih. Likovno umetnost 

so učitelji z angleščino povezali tako, da so učenci risali določene angleške izraze ali izdelovali 

učne pripomočke, kar sicer samo po sebi ni medpredmetna povezava, razen če učitelj ob tem 

razlaga pojme iz učnega načrta za likovno umetnost. Zanimivo je, da so učitelji omenili tudi 

povezavo angleščine s slovenščino, kar je zelo netipična povezava glede na to, da je slovenščina 

edini predmet, pri katerem se VJIU običajno ne izvaja. Podrobnejša razlaga štirih učiteljev, ki 

so to zvezo omenili, je bila, da imajo učenci v sklopu predmeta govorni nastop o sebi, učijo pa 

se tudi glaskovati besede. Pravila za govorni nastop so enaka kot pri nastopu pri slovenščini, 

kar predmeta med seboj povezuje.    

 

 

 

 

 



47 

 

Tabela 8: Teme, s katerimi učitelji najpogosteje povezujejo angleščino glede na intervju in 

opazovalne sheme 

Učitelj 
Števila Liki Vozila in 

promet 

Čas Ura Družina Prazniki Hobiji 

in 

poklici 

Živali in 

življenjska 

okolja 

Šola 

1. X X X X X X X X X  

2.     X     X 

3. X    X X X X  X 

4. X    X X X X X X 

5.  X X X      X 

6. X X X X X  X    

7. X   X       

8.       X  X  

9.    X  X X    

10.   X  X      

Skupaj 

(f) 

5 3 4 5 6 4 6 3 3 4 

Podatki iz tabele 8 kažejo, da učitelji 3. razredov, ki so sodelovali v raziskavi, angleščino 

največkrat povezujejo z uro in s prazniki, nekoliko manj s števili in časom (dnevi v tednu, 

meseci, letni časi), še manj obravnavajo vozila, promet, družino in šolo (razredna pravila, 

navodila, učilnica, šolske potrebščine in predmeti), najmanj pa like, hobije in poklice ter živali 

in življenjska okolja.   

O medpredmetnem povezovanju je bilo napisanih že precej diplomskih in magistrskih del (na 

primer Hribernik, 2013; Koren, 2016; Lebeničnik, 2014; Perko, 2009), vendar v nobeni izmed 

njih nismo našli podatkov, s katerimi bi lahko primerjali rezultate naše raziskave. Zelo redko 

se sploh omenja povezovanje angleščine z drugimi predmeti, še posebej v prvem triletju, kar bi 

lahko pripisali temu, da so angleščino v to obdobje vnesli šele pred kratkim in bi bilo zato 

potrebno to področje ponovno raziskati. A. Klemenčič (2015) v svojem magistrskem delu sicer 

navaja mnenja učiteljev, ki poučujejo po pristopu VJIU, o tem, katera področja so 

najprimernejša za povezovanje z angleščino, vendar ne omenja pogostosti medpredmetnih 

povezav. Njene ugotovitve so, da učitelji VJIU menijo, da je pri takem pouku najustreznejša 

povezava z matematiko, sledijo naravoslovne in družboslovne vsebine, glasbena umetnost in 

šport, najmanj primerna pa naj bi bila likovna umetnost. Če to primerjamo z našo raziskavo, 

ugotovimo, da so matematika, naravoslovne in družboslovne vsebine v našem primeru 

zamenjane, likovna umetnost pa v obeh primerih zaseda zadnje mesto, kar bi lahko potrdilo 

manjšo ustreznost tega predmeta za povezavo z angleščino.     

 8.6 Ali metodo VJIU v 3. razredu v šolah na Goriškem pogosteje uporabljajo mlajši kot 

starejši učitelji? 

Pri iskanju odgovora na to raziskovalno vprašanje smo najprej določili, ali učitelji pri svojih 

urah uporabljajo VJIU ali ne. Spodnja tabela prikazuje rezultate intervjuja in opazovanj po 

posameznih kategorijah, ki jih pristop vključuje. Oznake v tabeli so pri elementih, ki jih je 

posamezni učitelj uporabil pri opazovanih urah ali omenil v intervjuju. Pri učiteljih, ki imajo 

oznako v vseh kategorijah, predpostavljamo, da pri svojem poučevanju občasno uporabljajo 

VJIU, saj tega zaradi kratkega obdobja opazovanja ne moremo z gotovostjo trditi. Združili smo 

podatke iz opazovalnih shem in intervjuja. Pri tem pri nobenem učitelju nismo opazili neskladij 

med povedanim v intervjuju in opazovanjem.  
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Tabela 9: Uporaba VJIU glede na 4 dimenzije (vsebina, kognicija, kultura, komunikacija) 

Učitelj 
Medpredmetno 

povezovanje 

Miselna aktivnost na 

različnih ravneh 

Prisotnost 

kulturnih 

elementov 

Ustrezna 

komunikacija 

z učenci 

1. X  X X 

2. X X X X 

3. X X X X 

4. X  X X 

5. X X X X 

6. X X X X 

7. X X X X 

8. X  X  

9. X X X X 

10. X  X X 

Skupaj (f) 10 6 10 9 

Iz tabele lahko razberemo, da šest od desetih učiteljev izpolnjuje vse pogoje, ki smo jih navedli 

kot kategorije uporabe VJIU. Tako predpostavljamo, da šest proučevanih učiteljev pri svojem 

poučevanju občasno uporablja ta pristop. Poudariti moramo, da so to zelo različne, po vsej 

verjetnosti mehkejše oblike VJIU, ki v svoji osnovi spominjajo bolj na integracijo oziroma 

medpredmetno povezovanje kot pravi pristop VJIU, ki precej bolj načrtno sledi ciljem drugih 

predmetov.    

Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, so bili stari med 24 in 41 let. Določili smo, da med mlajše 

učitelje štejemo tiste, ki so stari do 30 let, med starejše pa tiste, ki so stari nad 30 let. Kategoriji 

smo opredelili na podlagi faz profesionalnega razvoja učiteljev. Kombinirali smo Berlinerjev 

stopenjski model in fazni model razvoja kariere slovenskih učiteljev (Profesionalni razvoj, 

b.d.). Prva in druga stopnja Berlinerjevega modela učitelj novinec in učitelj začetnik sovpadata 

s prvo in drugo fazo faznega modela preživetje in odkrivanje ter stabilizacijo. Prva faza traja 

prva tri leta poučevanja, druga pa naslednja tri leta. Predpostavljamo, da učitelj svoje 

izobraževanje zaključi med 23. in 24. letom starosti ter se nato takoj zaposli. Tako ti dve fazi 

trajata do učiteljevega 30. leta starosti, ko ta na šoli poučuje 6 let. Po tem obdobju prestopi na 

naslednjo stopnjo razvoja – postane usposobljeni učitelj (praktik), kar sovpada s tretjo fazo 

poklicne aktivnosti in eksperimentiranja po faznem modelu, ki traja naslednjih 12 let 

(Profesionalni razvoj, b.d.). Tako smo v našem primeru tudi določili, da med mlajše učitelje 

vključimo tiste, ki so stari do 30 let, saj se ti nahajajo v prvih dveh fazah razvoja, ostale pa med 

starejše, ki so v idealnem primeru v tretji fazi.        

Tabela 10: Starost učiteljev in uporaba VJIU 

 

Uporaba VJIU 

Skupaj 

Uporablja 

VJIU 

Ne uporablja 

VJIU 

Starost mlajši (f) 3 2 5 

starejši (f) 3 2 5 

Skupaj (f) 6 4 10 

Iz podatkov v tabeli lahko razberemo, da VJIU uporablja šest od desetih sodelujočih učiteljev, 

trije od petih tako med mlajšimi kot starejšimi učitelji. Za proučevano skupino učiteljev tako 
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lahko zaključimo, da se mlajši in starejši učitelji ne razlikujejo v tem, ali uporabljajo VJIU ali 

ne.  

Glede na ugotovitve na podlagi podatkov iz tabele 10 izračun Spearmanovega korelacijskega 

koeficienta ni smiseln.  

O vplivu starosti učiteljev na uporabo VJIU nismo zasledili nobene obširne raziskave, kar je 

presenetljivo, saj bi lahko bila starost pomemben faktor pri izbiri tega pristopa. Rezultati naše 

raziskave odpirajo zanimiva vprašanja. Po eni strani bi pričakovali, da bodo pristop bolj 

uporabljali mlajši učitelji, polni svežega znanja o metodologiji VJIU in njenem pozitivnem 

vplivu na učence, hkrati pa neobremenjeni z ustaljeno prakso poučevanja po tem pristopu, zato 

jim je lažje začeti. Po drugi strani pa bi lahko bila prav daljša praksa v razredu in več izkušenj 

s poučevanjem angleščine razlog, da se starejši učitelji odločijo za uporabo VJIU, saj bolj 

poznajo delo v razredu, pa tudi metodologijo drugih pristopov. Romanowski in Jedynak (2018) 

s svojimi izsledki bolj potrjujeta drugo hipotezo, saj ugotavljata, da imajo učitelji, starejši od 

40 let, večje znanje o metodologiji VJIU in se raje udeležujejo izobraževanj, povezanih z 

razvojem svojega profesionalnega znanja o tem pristopu, kar je velikokrat ključno za njegovo 

učinkovito uporabo. Podobno ugotavlja še A. Klemenčič (2015) v svoji raziskavi, saj opaža, da 

pristop VJIU v večini uporabljajo učitelji, ki poučujejo od 10 do 19 let, kar glede na običajni 

zaključek izobraževanja učiteljev pomeni, da bi v naši raziskavi sodili v kategorijo starejših 

učiteljev.     

 8.7 Ali metodo VJIU pogosteje uporabljajo učitelji razrednega pouka, ki poučujejo samo 

angleščino, kot tisti, ki poučujejo tudi druge predmete? 

Za iskanje odgovora na to raziskovalno vprašanje smo uporabili podatke tabele 9 iz zgornjega 

podpoglavja, ki določa, ali učitelji pri svojih urah uporabljajo VJIU ali ne. 

 

Graf 5: Izobrazba učiteljev 

V raziskavi so sodelovali štirje učitelji razrednega pouka, ki poučujejo samo angleščino, štirje 

učitelji razrednega pouka, ki poleg angleščine poučujejo tudi druge predmete, in dva predmetna 

učitelja angleščine. 

Zaradi premajhne zastopanosti predmetnih učiteljev nismo mogli izvesti primerjave med 

uporabo pristopa in dejstvom, da se je učitelj izobraževal kot razredni učitelj ali kot predmetni 

učitelj angleščine. Tako smo analizirali, ali VJIU pogosteje uporabljajo učitelji razrednega 

pouka, ki poučujejo samo angleščino, kot tisti, ki poučujejo tudi druge predmete. 

razredni učitelj, ki poučuje samo 

angleščino 

razredni učitelj, ki poučuje 

angleščino in druge predmete 

predmetni učitelj angleščine 

4  

4  

2  
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Tabela 11: Izobrazba učiteljev in uporaba VJIU 

 

Uporaba VJIU 

Skupaj 

Uporablja 

VJIU 

Ne uporablja 

VJIU 

Izobrazba Razredni učitelj, ki 

poučuje samo 

angleščino (f) 

1 3 4 

Razredni učitelj, ki 

poučuje angleščino in 

druge predmete (f) 

3 1 4 

Skupaj (f) 4 4 8 

Podatki v tabeli kažejo, da VJIU uporablja le en učitelj, ki poučuje samo angleščino, in trije 

učitelji, ki poučujejo angleščino ter ostale predmete. Ostali štirje učitelji razrednega pouka 

pristopa ne uporabljajo. Tako lahko za naš vzorec zaključimo, da VJIU pogosteje uporabljajo 

tisti učitelji razrednega pouka, ki poleg angleščine poučujejo tudi druge predmete.   

Rezultati odgovorov na to raziskovalno vprašanje ne presenečajo glede na to, da je za VJIU 

značilno medpredmetno povezovanje in je posledično tistim učiteljem, ki poleg angleščine 

poučujejo tudi druge predmete, to lažje izvesti. Učitelji, ki poučujejo samo angleščino, nimajo 

neposrednega vpogleda v potek dela pri drugih učnih urah, razen če se o tem podrobno 

pogovorijo z razredniki ali razredničarkami posameznih razredov, kar pa je danes zaradi 

izrazito polnih učnih načrtov in pomanjkanja časa zaradi načrtovanja individualnih učnih ur 

skorajda nemogoče (Hojnik Verdev idr., 2011; Jug, 2013; Koren, 2013). Tako imajo učitelji, ki 

poučujejo tudi druge predmete poleg angleščine, pri tem prednost in se jim je posledično lažje 

lotiti poučevanja po tem pristopu. Vendar naših ugotovitev zaradi majhnega vzorca ne moremo 

posploševati in bi bilo za potrditev te hipoteze potrebno izvesti obsežnejšo raziskavo.      

 8.8 Koliko se učitelji po lastni presoji počutijo usposobljene za poučevanje angleščine v 

prvem triletju z uporabo metode VJIU in na katerih področjih bi morda potrebovali 

dodatno usposabljanje? 

 

 

Graf 6: Samoocena usposobljenosti za poučevanje VJIU med učitelji 

Počutim se dovolj usposobljen. 

Počutim se premalo usposobljen. 6  

4  
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Več kot polovica učiteljev iz proučevane skupine je v intervjuju izrazila, da se počuti dovolj 

usposobljene za poučevanje po pristopu VJIU, štirje učitelji pa svojih sposobnosti za to ne 

ocenjujejo kot dovolj ustreznih. Ta ugotovitev je presenetljiva, saj so v večini ostalih raziskav 

rezultati pokazali ravno obratno – da se učitelji počutijo manj usposobljene za poučevanje po 

tem pristopu (Coonan, 2011; Gierlinger, b.d.; Klemenčič, 2015; Vilkancienė in Rozgienė, 

2017). Morda se je izobraževanje učiteljev za poučevanje po pristopu VJIU do danes res že 

toliko izboljšalo in izpopolnilo, da se učiteljem zdi njihova usposobljenost na dovolj visoki 

ravni za njegovo učinkovito uporabo. To se sicer ne zdi ravno verjetno glede na to, da so se kar 

trije učitelji opredelili kot dovolj usposobljene za poučevanje po tem pristopu, čeprav glede na 

postavke v tabeli 9 predpostavljamo, da VJIU ne uporabljajo. Mogoče so se učitelji iz vzorca 

dodatno izpopolnjevali na tem področju. Najverjetneje pa so neobičajni rezultati izid 

premajhnega vzorca, ki onemogoča, da bi dobili širši pogled na celotno sliko. Če bi zajeli več 

učiteljev, bi po vsej verjetnosti pridobili podobne rezultate kot izvajalci ostalih raziskav, saj pri 

nas poučevanje s pristopom VJIU res še ni toliko razširjeno in se posledično tudi izobraževanje 

učiteljev za njegovo uporabo še izpopolnjuje. Zanimivo bi bilo raziskati še, če obstaja 

povezanost med starostjo učiteljev in občutkom usposobljenosti za poučevanje po tem pristopu 

ne glede na to, da naši rezultati niso pokazali povezanosti med starostjo in uporabo VJIU, saj 

bi tako videli še obširnejšo sliko tega specifičnega področja.        

Tisti učitelji, ki se počutijo premalo usposobljene za poučevanje angleščine z uporabo VJIU, so 

v intervjuju izpostavili tri področja, na katerih bi potrebovali dodatno usposabljanje: 

metodologija pristopa, načrtovanje dejavnosti in ocenjevanje. Podatki so zbrani v spodnji tabeli. 

Oznake v tabeli so pri področjih, ki jih je posamezni učitelj navedel za dodatno usposabljanje. 

Učitelji, ki se počutijo dovolj usposobljene, imajo okenca prazna. 

Tabela 12: Področja potreb po dodatnem usposabljanju med posameznimi učitelji 

Učitelj 
Metodologija Načrtovanje 

dejavnosti 

Ocenjevanje 

1.    

2.    

3.   X 

4.    

5.    

6. X  X 

7.  X  

8.    

9.    

10. X   

Skupaj (f) 2 1 2 

Učitelji iz proučevane skupine, ki se počutijo premalo usposobljene za poučevanje angleščine 

z uporabo VJIU, so v intervjuju najpogosteje izpostavili, da bi dodatno usposabljanje 

potrebovali na področju metodologije in ocenjevanja, malo manj pa na področju načrtovanja 

dejavnosti. Naših rezultatov zaradi pomanjkanja raziskav na tem področju nismo mogli 

primerjati z izsledki analiz ostalih avtorjev.   
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9. SKLEP 
 

VJIU je po navedbah mnogih avtorjev eden od najučinkovitejših načinov poučevanja in učenja 

tujega jezika (Marsh, 2002; Pižorn, 2010), ki s svojo metodologijo ponuja inovativno možnost, 

ki bi lahko zadovoljila spremenjene potrebe šolanja današnjih generacij (Mehisto, Marsh in 

Frigols, 2008).      

Z raziskavo smo ugotovili, da učitelji iz proučevanega vzorca poznajo pristop VJIU. Večina 

pozna tako njegovo metodologijo kot tudi pomen kratic, vendar je kratica v angleškem jeziku 

učiteljem bolj poznana kot slovenska. Dejavnosti za pouk angleščine učitelji največkrat 

načrtujejo na ravni, ki od učencev zahteva nizko stopnjo miselnih in jezikovnih zahtev, kar v 

pristopu VJIU sodi v kvadrant številka 1, najmanj aktivnosti pa načrtujejo v tretjem kvadrantu 

z visokimi kognitivnimi in jezikovnimi zahtevami. Nihče od proučevanih učiteljev pri pouku 

angleščine ne uporablja učbenika, razen v postopku načrtovanja učnih ur pri iskanju idej za 

aktivnosti. Večina učiteljev v pouk angleškega jezika redko vključuje kulturne elemente ali pa 

jih sploh ne, ko pa jih, se ti pri pouku največkrat kažejo v obliki primerjanja naše države z 

angleško govorečimi državami, pogovorom in pesmimi v tujem jeziku, manj s slikami in z 

igrami iz tujih držav, najmanj pa z zgodbami. Večina učiteljev iz proučevanega vzorca po lastni 

oceni angleščino pogosto ali zelo pogosto povezuje z vsebinami in s cilji ostalih predmetov iz 

učnega načrta. Učitelji angleščino najpogosteje povezujejo s spoznavanjem okolja, nekoliko 

manj z glasbeno umetnostjo, matematiko in s športom, najmanj pa z likovno umetnostjo in s 

slovenščino. Medpredmetne povezave so se največkrat pokazale pri tematiki ure in praznikov, 

nekoliko manj pri številih in času (dnevi v tednu, meseci, letni časi), še manj pri vozilih in 

prometu, družini in šoli (razredna pravila, navodila, učilnica, šolske potrebščine in predmeti), 

najmanj pa pri tematiki likov, hobijih in poklicih ter živalih in življenjskih okoljih. Na osnovi 

vseh podatkov, zbranih v raziskavi, smo na podlagi štirih dimenzij VJIU zaključili, da večina 

proučevanih učiteljev pri svojem delu občasno uporablja pristop, vendar bolj v obliki 

medpredmetnega povezovanja kot pravega VJIU, ki bolj načrtno sledi ciljem drugih predmetov. 

Pri tem smo ugotovili, da starost učiteljev v našem vzorcu ni vplivala na uporabo pristopa, 

medtem ko smo glede na izobrazbo dokazali, da VJIU pogosteje uporabljajo učitelji razrednega 

pouka, ki poleg angleščine poučujejo tudi druge predmete, kot tisti, ki poučujejo samo 

angleščino. Večina proučevanih učiteljev je svoje sposobnosti za poučevanje po pristopu VJIU 

ocenila kot dovolj ustrezne. Tisti učitelji, ki pa se počutijo premalo usposobljeni, so izpostavili 

tri področja, na katerih bi potrebovali dodatno usposabljanje: metodologija pristopa, 

ocenjevanje in načrtovanje dejavnosti, pri čemer si področja sledijo glede na to, kako pogosto 

so jih učitelji izpostavili.   

Skozi proces raziskovanja in povzemanja rezultatov smo v naši raziskavi zasledili nekatere 

pomanjkljivosti. Najizrazitejša šibka točka je majhen vzorec proučevanih učiteljev, ki nam 

onemogoča posploševanje izsledkov raziskave na celotno populacijo, kar posledično omeji 

ugotovitve le na vzorec proučevanih učiteljev. Pri tem je potrebno omeniti, da so se že v začetni 

fazi izbiranja učiteljev za vzorec pojavile težave z iskanjem kandidatov za raziskavo, saj je 

veliko izbranih šol in učiteljev odklonilo sodelovanje. Prvotni cilj je bil namreč zbrati vsaj 15 

učiteljev, vendar smo na koncu lahko pridobili le deset učiteljev, ki so bili pripravljeni 

sodelovati. Tako nizka odzivnost učiteljskega kadra za pomoč pri zbiranju podatkov za 

zaključne naloge se zdi kar zaskrbljujoča, saj brez tega ne moremo izvesti kakovostne raziskave 

in izboljšati stanja na raziskovanem področju. Kot slabost raziskave lahko izpostavimo še 

merske inštrumente v smislu iskanja podrobnejših odgovorov. Pri intervjuju bi lahko pri 

nekaterih vprašanjih učitelje izprašali še podrobneje in s tem dobili globlji vpogled v njihovo 

razmišljanje ter konsistentnost odgovorov (na primer pri poznavanju metode VJIU ali 
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samooceni usposobljenosti za poučevanje s tem pristopom). Pri opazovalni shemi pa bi bilo 

bolje, če bi opazovali tri učne ure, ki niso zaporedne, saj se je včasih zgodilo, da so učitelji ure 

zastavili tako, da so izvedli dve enaki učni uri, le v različnih razredih. Tako jim je bilo lažje, saj 

smo v istem dnevu opravili kar dve opazovanji, posledično pa so bili rezultati v opazovalnih 

shemah podvojeni in smo izgubili še nekaj dodatnega vpogleda v realno stanje ter dragocene 

podatke za primerjanje.  

Z našo raziskavo smo prišli do zanimivih rezultatov, vendar bi bilo treba zaradi vseh zgoraj 

naštetih pomanjkljivosti na tem področju opraviti še dodatne analize in raziskave, da bi lahko 

podatke posplošili in tako ugotovili, kakšno je splošno stanje na področju zgodnjega poučevanja 

angleščine glede uporabe pristopa VJIU. Dodatno raziskovanje bi bilo potrebno v različnih 

sferah. Na področju načrtovanja aktivnosti po matrici VJIU bi bilo potrebno raziskati vzroke, 

zakaj učitelji dejavnosti načrtujejo večinoma v prvem kvadrantu, ostale tri pa puščajo ob strani. 

Na področju medpredmetnega povezovanja angleščine z ostalimi predmeti bi bilo potrebno 

izvesti podrobnejšo raziskavo, vključno s predmeti in temami, ki se pri tem najpogosteje 

povezujejo, saj smo za našo raziskavo težko našli podatke za primerjavo. Dobro bi bilo izpeljati 

tudi obširnejšo raziskavo o povezanosti uporabe VJIU s starostjo učiteljev, saj bi ta lahko bila 

pomemben dejavnik pri izbiri pristopa. Prav tako bi bilo smiselno izvesti obsežnejšo raziskavo 

o povezanosti izobrazbe učiteljev in uporabe pristopa VJIU, s čimer bi lahko potrdili našo 

domnevo, da pristop pogosteje uporabljajo tisti razredni učitelji, ki poleg angleščine poučujejo 

tudi druge predmete, kot tisti, ki poučujejo samo angleščino. Pri tem bi lahko vanjo vključili še 

predmetne učitelje angleščine, saj v naši raziskavi zaradi premajhne zastopanosti nismo mogli 

izvesti primerjave med predmetnimi in razrednimi učitelji, kar je bila sicer prvotna ideja. 

Zanimivo bi bilo raziskati še povezanost med starostjo učiteljev in občutkom usposobljenosti 

za poučevanje po tem pristopu, saj bi nam to ponudilo vpogled v širšo sliko tega področja.  
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11. PRILOGE 
 

 11.1 Opazovalna shema 

 

Učitelj/ica:  

Opazovana učna ura:   1    2    3    4 

Učna tema:  

Aktivnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIL matrica aktivnosti 

  

  

 

 

 

 

 

 

KOGNITIVNE 

ZAHTEVE 

JEZIKOVNE 

ZAHTEVE 

NIZKE VISOKE 

NIZKE 

VISOKE 
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Uporaba učbenika:      DA          NE 

(Če DA) Uporaba učbenika za:      motivacijo      obravnavo nove snovi      utrjevanje/ponavljanje 

(Če DA) Čas uporabe učbenika:      manj kot 5 min      med 5 in 10 min      več kot 10 min 

 

Kulturni elementi 

Učitelj učno temo povezuje z lastno kulturo ali drugimi kulturami.      DA      NE 

(Če DA) Učitelj kulturnim elementom posveti: manj kot 5 min      med 5 in 10 min      več kot 

10 min  

(Če DA) Učitelj s kulturnimi elementi poveže:      dejavnosti      pogovor      igre      pesmi 

Učitelj pri učencih spodbuja raziskovanje in govor o lastni kulturi ali drugih kulturah v povezavi 

s temo.              DA      NE 

Učitelj pri učencih spodbuja iskanje povezav med lastno in tujo kulturo v povezavi s temo.      

DA      NE 

 

Miselna aktivnost učencev (po Bloomu) 

- nižje ravni mišljenja:  

 prepoznavanje 

 spominjanje 

 razlaganje 

 navajanje primerov 

 razvrščanje 

- višje ravni mišljenja: 

 obnavljanje 

 sklepanje 

 primerjanje 

 pojasnjevanje 

 izvajanje 

 razlikovanje 

 urejanje 

 pripisovanje 

 preverjanje 

 vrednotenje 

 ustvarjanje 

 načrtovanje



69 

 

Prisotnost angleščine 

Učitelj prilagaja rabo angleščine zmožnostim učencev.      DA      NE 

Učitelj preverja, ali učenci razumejo pomen novo naučenih besed.      DA      NE   

Učitelj nudi pravilne primere pomembnih jezikovnih fraz.      DA      NE 

Učenci imajo možnost vaditi novo naučene besede in fraze.      DA      NE 

 

Medpredmetne povezave 

PREDMET CILJI 

  

  

  

  

  

 

 11.2 Intervju 

 

Pozdravljeni! 

Z Vami bi rada opravila kratek intervju o Vašem poučevanju angleščine v 3. razredu. Intervju 

vsebuje 12 vprašanj z nekaj podvprašanji in bo trajal približno 15 minut. Vaši odgovori bodo 

uporabljeni zgolj v raziskovalne namene za mojo magistrsko nalogo, Vaša imena pa ne bodo 

zabeležena.  

1. Koliko ste stari?  

2. Koliko časa že poučujete angleščino? 

3. Ali ste se izobraževali kot razredni učitelj za poučevanje angleščine ali kot predmetni učitelj 

angleščine? 

4. (razredni učitelji): Ali poučujete samo angleščino ali tudi druge predmete? 

5. Katere aktivnosti najpogosteje izvajate z otroki pri pouku angleščine?     

6. Ali pri pouku uporabljate učbenik?  

    Če da, kdaj med uro in približno koliko časa. 

7. Ali se pri pouku angleščine povezujete z drugimi predmeti?  

    Če da, s katerimi predmeti se povezujete, katere so najpogostejše teme, ki jih povezujete, in 

ali se pri tem opirate na učne načrte in cilje drugih predmetnih področij?  

    Če da, ocenite,  kako pogosto sledite ciljem drugih predmetov ali obravnavate teme iz drugih 

predmetov. (zelo pogosto, pogosto, redko, skoraj nikoli, nikoli) 

8. (učitelji, ki poučujejo samo angleščino – razredni in predmetni): Ali se pri poučevanju 

angleščine povezujete z razredno učiteljico v razredu, v katerem poučujete angleščino? 
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 Če da, kdaj, kako pogosto in na kakšen način se dobita (osebno, preko e-pošte, telefonskega 

pogovora …)? 

    Če da, katerim ciljem in temam katerih njenih predmetov sledite?  

9. Ali v pouk angleščine vključujete kakšne kulturne elemente (npr. primerjava z različnimi 

kulturami, prazniki, pesmi …)? 

    Če da, katere najpogosteje vključujete, koliko časa posvetite temu in kako pogosto jih 

vključujete (npr. koliko ur na leto)?  

10. Ali pri načrtovanju aktivnosti za pouk angleščine razmišljate o tem, koliko % izvajanih 

aktivnosti je za nižjo miselno raven in koliko % za višjo miselno raven? 

    Če da, ali lahko navedete kakšen primer za vsako izmed aktivnosti?  

11. Ali ste že slišali za metodo VJIU ali CLIL? 

    Če da, ali veste, kaj ta kratica pomeni? 

12. Ali se počutite premalo usposobljeni za poučevanje angleščine v 1. triadi z uporabo metode 

VJIU? 

Če da, na katerih področjih se Vam zdi, da bi potrebovali dodatno usposabljanje?  

 

Najlepša hvala za Vaše odgovore in Vaš čas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


