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Izvleček s ključnimi besedami 

V diplomski nalogi sem analizirala in primerjala opismenjevanje v slovenščini oziroma 

angleščini kot učnima jezikoma v obeh drţavah (Angliji in Sloveniji).  

Poskušala sem ugotoviti, zakaj prihaja do velikih razlik v procesu opismenjevanja med 

slovenskimi in angleškimi otroki. Opisala sem oba šolska sistema in podala njuno primerjavo. 

Pri tem sem se osredotočila na dokumentacijo, učbenike, uradne kurikule itn., ki vključujejo 

opismenjevanje otrok, ter primerjala standarde znanja, v učnih načrtih za slovenščino oziroma 

angleščino. Zanimalo me je tudi, kakšni so rezultati novejših raziskav s področja 

opismenjevanja in kakšna so mnenja nekaterih domačih in tujih strokovnjakov, ki raziskujejo 

opismenjevanje ter tako poskušala ugotoviti, do kakšnih sprememb prihaja na tem področju. 

 

Ključne besede: opismenjevanje, angleški šolski sistem, slovenski šolski sistem, učni načrt 

za slovenščino, učni načrt za angleščino, učbeniki za opismenjevanje. 
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Abstract 

»The Comparative Analysis of Literacy Development in England and Slovenia« 

In my BA thesis, I analyzed and compared literacy development in the Slovene and English 

language as first languages in both countries (England and Slovenia). 

I tried to discover the main reasons for the big differences in reading literacy among Slovene 

and English children. I described both educational systems and compared them. I mainly 

focused on the school documentation, textbooks, curricula etc., which focus on children’s 

literacy. Then I compared the set standards in Slovene and English national curricula. I also 

investigated the recent studies in literacy development and evaluated the perspectives of 

different Slovene and foreign literacy experts who have been doing research in literacy 

development. My goal was to define developments in this research field. 

 

Key words: literacy development, English school system, Slovene school system, the 

national curriculum for Slovene language, the national curriculum for English language, 

textbooks for literacy development. 
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1 UVOD 

V diplomski nalogi sem se osredotočila na pomemben proces v ţivljenju vsakega 

posameznika, in sicer opismenjevanje. V oţjem pomenu besede opismenjevanje vključuje 

učenje branja in pisanja, v širšem pomenu pa razvijanje tistih spretnosti in sposobnosti, ki 

vodijo do funkcionalne pismenosti. Učinkovite veščine branja in pisanja so osnova šolske in 

osebne uspešnosti, saj sta jezik in pismenost temeljni orodji za učenje in pridobivanje znanja.  

Razvoj pismenosti se začenja ţe zelo zgodaj, saj se otroci nenehno srečujejo z različnimi 

bralnimi in pisalnimi vzorci, ki jim pomagajo pri spoznavanju sveta in jim omogočajo 

socialno interakcijo z odraslimi. Pri tem ne smemo pozabiti, da se opismenjevanje nikoli ne 

konča, saj tudi odrasli svojo tehniko branja in pisanja nenehno dograjujemo, a se tega pogosto 

ne zavedamo. 

V zadnjih letih se vedno pogosteje pojavljajo vprašanja, povezana z opismenjevanjem v 

osnovni šoli. To ni naključje, saj je med prvošolci vedno več otrok z znanjem osnov 

pismenosti, hkrati pa so rezultati Slovenije, na primer v mednarodni raziskavi PISA, vedno 

slabši. (OECD, 2010) Učni načrti se z ţeljo izboljšanja rezultatov pretirano osredotočajo na 

pripravo učencev za pisanje, premalokrat pa jim pokaţejo, zakaj sploh berejo in pišejo. 

Posledica tega je vedno večji odpor do pisanja pri mladih. (Grosman, 2005) 

Tema moje diplomske naloge je Primerjalna analiza opismenjevanja v Angliji in Sloveniji. Za 

to temo sem se odločila, ker si vse drţave prizadevajo za čim boljšo pismenost prebivalstva in 

je v zadnjem desetletju v Evropi pismenost v ospredju na vseh področjih, še posebej v 

izobraţevanju. V Sloveniji se z novo Belo knjigo o vzgoji in izobraţevanju in Učnim načrtom 

za slovenščino (2011), ki narekuje opismenjenost učencev do zaključka 2. razreda, uvajajo 

velike spremembe na področju pismenosti. V svoji diplomski nalogi sem zato ţelela proces 

opismenjevanja primerjati z eno razvitejših evropskih drţav in ugotoviti, če se ji z novimi 

ukrepi pribliţujemo. 

Opisala sem slovenski in angleški šolski sistem ter podala njuno primerjavo. Primerjala sem 

učna načrta, učbenike za opismenjevanje in pristope opismenjevanja v obeh drţavah. V 

zadnjem delu sem namenila pozornost mnenju strokovnjakov s področja pismenosti in 

opismenjevanja ter poskušala ugotoviti, ali prihaja do napredka na tem področju. Podala sem 
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tudi nekaj idej za opismenjevanje iz angleškega šolskega sistema, po katerih se bi lahko 

zgledovali v Sloveniji.  
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2 OPISMENJEVANJE 

2.1 Definicije opismenjevanja 

V strokovni literaturi in priročnikih najdemo različne definicije opismenjevanja.  

Slovar slovenskega knjiţnega jezika navaja, da opismenjevati pomeni poučevati brati in 

pisati, opismeniti pa naučiti brati in pisati. (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, & 

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 1994)  

Vida Vončina (2008) razume pismenost kot način dostopa do druţbeno pomembnih 

informacij in kot eno ključnih orodij, s katerim druţbe in posamezniki s pomočjo tekstov 

vzpostavljajo medsebojne odnose.  

Danica Golli (1991) v svoji knjigi Opismenjevanje v prvem razredu pravi, da je razvoj 

sposobnosti branja in pisanja proces brez zgornje meje kakovosti.  

Sonja Pečjak (2000) loči opismenjevanje v oţjem pomenu, ki vključuje učenje branja in 

pisanja, v širšem pomenu pa razvijanje tistih spretnosti in sposobnosti, ki vodijo do 

funkcionalne pismenosti pri učencu.  

Teoretiki se strinjajo, da se razvoj pismenosti dejansko začenja ţe pred formalnim vstopom v 

šolo, ker se otroci doma in v okolju srečujejo z različnimi bralnimi in pisnimi vzorci, ki jim 

pomagajo spoznavati svet okrog sebe ter omogočajo socialno interakcijo.  

Takšno mnenje ima tudi Ljubica Marjanovič Umek (2005), ki pravi, da je opismenjevanje 

proces, ki se ne začne šele pri šestem ali sedmem letu, ampak traja tako rekoč od rojstva. Šest 

oziroma sedem let je umetna meja, ki smo jo sami postavili, saj se je takrat večina otrok 

sposobnih naučiti vse simbole naše abecede, s pomočjo katerih se lahko začne začetno 

opismenjevanje. 

Pomembnosti pismenosti se zavedajo tudi razvitejše drţave, saj ji sodobne definicije 

priznavajo tolikšen pomen pri pridobivanju izobrazbe, da jo skoraj enačijo z izobraţenostjo, 

ki človeku omogoča stalno izboljševanje njegovega poloţaja v svetu. Tako tudi angleško-

slovenski slovar izraz »literacy« prevaja kot pismenost, izobrazba, kar odraţa zgodovinski in 

sodobni pomen pismenosti za izobrazbo. (Grad, Škerlj, & Vitorovič, 2004)  
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3 ANGLEŠKI ŠOLSKI SISTEM 

3.1 Organizacija šolskega sistema  

Šolanje v Angliji je obvezno za vse otroke, stare od 5 do 16 let. Obenem zakon ne obvezuje 

učencev, da prihajajo v šolo – šolajo se lahko tudi doma. Šolanje v javnih oziroma drţavnih 

šolah je brezplačno in dostopno vsem otrokom. Tudi nadaljnje šolanje je večinoma 

brezplačno, študenti pa morajo za obiskovanje fakultete plačati šolnino. (Chahin, 1988) 

V preteklosti se je angleški šolski sistem zelo spreminjal. Leta 1880 je bilo uvedeno obvezno 

šolanje otrok, in sicer za otroke, stare od 5 do 10 let. Starostna meja zaključka šolanja se je 

vseskozi dvigovala in leta 1973 dosegla današnjo starost 16 let. Zgornja meja se bo še 

dvigovala; leta 2013 naj bi se premaknila na 17 let, leta 2015 pa na 18 let. Največjo 

spremembo v izobraţevalnem sistemu je pomenil Izobraževalni akt (ang. Education Act) iz 

leta 1944, ki je določil tri faze izobraţevanja: osnovna šola (ang. primary school; 5 – 11 let), 

srednja šola (ang. secondary school; 11 – 15 let, kasneje do 16 let) ter višje izobraţevanje 

(ang. higher education). (Parkelj, 1991) 

Te faze so postavile okvir današnjemu šolstvu v Angliji, ki se je razvil v veliko kompleksnejši 

program:   

a) Predšolske ustanove (ang. nursery schools) niso obvezne in vključujejo otroke do 5. 

leta starosti. Njihova naloga je priprava otrok na obvezno šolanje s pomočjo vodene 

igre ter socializacija in psihični razvoj.  

b) Obvezno izobraţevanje zajema osnovno šolo (ang. primary school), ki jo obiskujejo 

učenci, stari od 5 do 11 let in srednjo šolo (ang. secondary school), kjer se šolajo 

otroci od 11. do 16. leta. Osnovna šola je razdeljena še na »otroško šolo« (ang. infant 

school; 5 – 7 let) in »mlajšo« šolo (ang. junior school; 7 – 11 let).  

c) Po novem sistemu vsi otroci v 11. letu preidejo v srednjo enotno šolo (ang. 

comprehensive-middle), v kateri se v prvih dveh letih izobraţevanja na osnovi 

opazovanja in spremljanja rezultatov učenčevega razvoja opravi diferenciacija.  

d) Otroci, ki so v to šolo vstopili ţe v 9. letu, v 13. letu prestopijo v njeno višjo stopnjo 

(ang. comprehensive-upper), katero sestavljajo različni diferencirani programi. 
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e) V 16. letu se vrši nadaljnja diferenciacija učencev – najsposobnejši nadaljujejo splošno 

izobraţevanje v t.i. najvišjih razredih srednje šole (ang. sixth forms of secundary 

education), ostali pa nadaljujejo šolanje na visokih šolah (ang. teritary colleges), kjer 

pridobivajo strokovno izobraţevanje različnih stopenj. (Piciga, 1992) 

Nadaljevanje šolanja po srednji stopnji je pogojeno s pridobitvijo diplome. Univerze in 

druge visokošolske institucije zahtevajo praviloma diplomo prve vrste  z odgovarjajočimi 

izpiti. Učenci izbirajo, katere predmete in vsebine bodo zagovarjali. Z diplomo druge vrste se 

učenci lahko vpišejo na višješolske stopnje izobraţevanja. (Parkelj,1991) 

Poleg drţavnih šol obstajajo privatne šole, in sicer dveh vrst: »pripravnice« (ang. 

preparatory) za otroke od 9. do 13. leta in »javne« (ang. public) na ravni popolnega srednjega 

izobraţevanja. (Parkelj, 1991) 

3.2 Vodstvo  

Vodenje in odgovornost za šolski sistem sta v pristojnosti Ministrstva za šolstvo (ang. 

Department for Education and Skills). Na lokalni ravni se vodstvo prenese na lokalne 

izobraţevalne ustanove in svet šole. Ministrstvo za šolstvo je odgovorno za načrtovanje in 

nadzorovanje izobraţevalnega sistema na nacionalni ravni. Z izdajanjem različnih publikacij 

daje šolam, svetu šole in lokalnim ustanovam smernice pri vodenju. Prav tako izdaja 

neodvisna poročila o izobraţevalnem sistemu, vodi statistične podatke v zvezi z 

izobraţevanjem, organizira različna izobraţevanja ipd. (EACEA, 2009/2010) 

3.3 Financiranje 

Financiranje izobraţevanja je odgovornost vlade in ga izvaja Ministrstvo za šolstvo. 

Ministrstvo skrbi za finančno podporo lokalnih izobraţevalnih ustanov, le-te pa razdelijo 

javna sredstva posameznim šolam. Šolanje je tako popolnoma brezplačno za otroke, stare od 

5 do 16 let, kar pomeni, da so brezplačni tudi učbeniki, šolski pripomočki in učne ekskurzije. 

(EACEA, 2009/2010) 
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3.4 Angleški drţavni kurikulum (ang. National Curriculum) 

Drţavni predmetnik določa, kateri predmeti naj se poučujejo, kaj naj se učenci učijo in kakšen 

standard znanja naj doseţejo. Obvezni čas šolanja je v predmetniku razdeljen na štiri 

obdobja (ang. key stages – KS): 

- KS1 od 5. do 7. leta starosti, 

- KS2 od 7. do 11. leta starosti, 

- KS3 od 11. do 14. leta starosti, 

- KS4 od 14. do 16. leta starosti. (Döbert, & Geißler, 2001) 

Od obdobja do obdobja se razlikuje, kateri predmeti se poučujejo po drţavnem predmetniku: 

KS1 in KS2: angleščina (na nekaterih osnovnih šolah ţe poimenovana kot opismenjevanje – 

ang. literacy), matematika, naravoslovje, tehnika, zgodovina, zemljepis, umetnost, glasba 

in šport. V večini šol se ţe v KS2 poučuje moderni tuji jezik.  

KS3: enako kakor KS1 in KS2, poleg tega še en moderni tuji jezik.  

KS4: angleščina, matematika, naravoslovje, šport in krajši tečaji iz tehnike ter enega 

modernega tujega jezika. Poleg tega morajo vse šole, ki jih financira drţava, ponuditi verski 

pouk in (le sekundarne šole) spolno vzgojo. (Döbert, & Geißler, 2001) 

V vsakem obdobju obstajajo za vsak predmet učni programi, v katerih je določeno, kaj naj se 

učenci učijo. Prav tako so v vsakem glavnem obdobju za vsak predmet določeni cilji 

uspešnosti, ki definirajo pričakovane standarde znanja za učence. Na koncu prvih treh glavnih 

obdobij učitelji ocenjujejo svoje učence v vseh predmetih (razen pri umetnosti, športu in 

glasbi) na podlagi osmih stopenj uspešnosti (ang. level descriptions), ki naraščajoče 

opisujejo zahtevnost. Za izredne uspehe obstaja še dodatna stopnja nad stopnjo 8. V četrtem 

obdobju izvajajo državne izpite (ang. General Certificate of Secondary Education), ki so 

najpomembnejše sredstvo za presojo uspešnosti po drţavnem predmetniku. (Döbert, & 

Geißler, 2001)  
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Tabela 3-1: Organizacija angleškega šolskega sistema 

Starost otrok Kurikularna stopnja Vrsta šole 

3  

FS 

predšolske ustanove 

(ang. nursery school) 4 

5  

KS1 

»otroška šola« 

(ang. infant school) 

 

 

osnovna šola 

(ang. primary 

school) 

6 

7  

KS2 

 

»mlajša« šola 

(ang. junior school) 

8 

9 

10 

11  

KS3 

 

 

srednja šola 

(ang. secondary school) 

 

 

srednja šola 

(ang. secondary 

school) 

12 

13 

14  

KS4 15 

16  

 

šesta stopnja 

najvišji razred srednje 

šole 

(ang. sixth form of 

secoundary education)  

ali visoka šola  

(ang. teritary college) 

 

(vir: EACEA, 2009/2010) 
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4 SLOVENSKI ŠOLSKI SISTEM 

4.1 Zgodovinski pregled  

Zgodovino obveznega šolanja najmočneje označuje uvedba osemletne enotne osnovne šole 

leta 1958. Zaradi nasprotovanja kakršnekoli oblike razločevanja (diferenciacije) učencev je 

enotna osemletka začela izgubljati pomen. Politika je namreč vztrajala na enotnih 

predmetnikih brez moţnosti izbire, na skupnih oddelkih brez moţnosti delitve (če izvzamemo 

športno vzgojo) ter na enotnih učnih načrtih brez razlikovanja ciljev, vsebin in standardov 

znanja po ravneh zahtevnosti. V 80. letih prejšnjega stoletja so se okrepile teţnje, da bi se z 

vsebinsko širitvijo ponudbe vneslo v šolo več moţnosti za upoštevanje individualnega razvoja 

in interesa otrok. Rešitve so videli predvsem v razširjenem programu, zlasti z uvajanjem 

interesnih dejavnosti, šole v naravi in podobno, nikakor pa ne v pouku obveznih predmetov, 

kar je obudilo strokovne diskusije o uvajanju večje diferenciacije v osnovno šolo. (Krek, & 

Metljak (Ur.), 2011) 

4.2 Konceptualizacija devetletke 

V 90. letih prejšnjega stoletja so v slovenski šolski sistem uvedli devetletno osnovno šolo. 

Tako v osnovno šolo vstopajo otroci s šestim letom, šolska obveznost pa traja devet let in se 

deli na tri vzgojno-izobraţevalna obdobja: prvo traja od 1. do 3. razreda, drugo od 4. do 6. 

razreda in tretje od 7. do 9. razreda. S sistemsko-razvojnega vidika je bistveno, da se je na ta 

način v šolo uvedla notranja in zunanja diferenciacija pouka, obvezni izbirni predmeti v 

obvezni del programa ter priprava učnih načrtov s cilji in standardi znanja na več ravneh 

zahtevnosti (minimalni standardi, temeljni standardi, zahtevnejši standardi). (Krek & Metljak 

(Ur.), 2011) 

4.3 Organizacija šolskega sistema 

Vzgoja in izobraţevanje je v Republiki Sloveniji razvit sistem, na vrhu katerega so univerze z 

doktorskim študijem, začenja pa se s predšolsko vzgojo v vrtcih: 

a) Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci, vrtci pri osnovnih šolah 

ter vzgojno-varstvene druţine. V vrtce se otroci vključijo, ko dopolnijo starost 11 

mesecev, do vstopa v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna, vendar se deleţ 

vključenosti otrok v vrtce povečuje.  
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b) Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim 

programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi 

potrebami. Otroci se vključujejo v osnovno šolo s šestim letom starosti. Za učence 

tujce je organizirana mednarodna šola v sklopu Osnovne šole Danile Kumar, 

Ljubljana. V Sloveniji se je osemletno osnovnošolsko izobraţevanje izteklo v 

šolskem letu 2007/2008 in tako od šolskega leta 2008/2009 osnovnošolsko 

izobraţevanje poteka po programu devetletne osnovne šole. Zaradi doseganja 

pričakovane kvalitete in zaradi primerljivosti šol v drţavi je v izobraţevalni sistem 

vgrajeno načelo eksternega (zunanjega) preverjanja rezultatov izobraţevanja. Na 

koncu izobraţevanja in tudi med izobraţevanjem se preverjajo rezultati na podlagi 

nalog, vprašanj in različnih testov, ki jih pripravljajo skupine strokovnjakov na 

Drţavnem izpitnem centru. (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011a) 

c) V srednješolsko izobraževanje je vključenih 98 odstotkov populacije med 15. in 

19. letom starosti, čeprav ni obvezno. Deli se na splošno, poklicno in srednje 

strokovno ter tehniško izobraţevanje. Splošno srednje izobraţevanje izvajajo 

gimnazije – splošna gimnazija (z različico klasične, ki omogoča pouk latinščine in 

grščine) ter strokovna gimnazija (tehniška, ekonomska, umetniška). Gimnazija se 

konča z maturo, ki je splošni pogoj za vpis na univerzo, omogoča pa tudi vpis v 

višje in visoke strokovne šole. (Šverc, 2008)  

d) Visoko šolstvo ima tri stopnje. V prvo se razvrščajo visokošolski strokovni 

študijski programi in univerzitetni študijski programi, v drugo magistrski študijski 

programi in v tretjo doktorski študijski programi. Do spremembe Zakona o 

visokem šolstvu v letu 2004 je imelo visoko šolstvo dve stopnji, dodiplomsko in 

podiplomsko stopnjo. Programi, sprejeti na podlagi prejšnje ureditve, se bodo po 

zakonu izvajali najkasneje do izteka študijskega leta 2015/16. (Šverc, 2008) 

e) Odrasli si lahko v Sloveniji pridobivajo izobrazbo po posebnih izobraţevalnih 

programih za odrasle ali po programih, ki veljajo za mladino, in sicer v javnih 

izobraţevalnih organizacijah za odrasle, javnih šolah in zasebnih organizacijah za 

izobraţevanje odraslih. (Šverc, 2008) 
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Slika 1: Shema vzgoje in izobraţevanja v Sloveniji 

 

 

(vir: Nacionalni center Europass, 2012) 
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4.4 Slovenski nacionalni kurikulum 

Program osnovne šole obsega obvezni in razširjeni program. Obvezni program sestavljajo 

skupni obvezni predmeti, obvezni izbirni predmeti, dnevi dejavnosti (kulturni, naravoslovni in 

športni dnevi ter delovne akcije) in ure oddelčne skupnosti. Obvezni predmeti v osnovni šoli 

so: slovenski jezik ter italijanski ali madţarski jezik na narodno mešanih območjih, tuji jezik, 

zgodovina, zemljepis, drţavljanska in domovinska vzgoja ter etika, matematika, kemija, 

biologija, fizika, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, športna vzgoja, tehnika in tehnologija ter 

gospodinjstvo. Obvezni predmeti se lahko povezujejo ali zdruţujejo v predmetna področja. 

Izbirni predmeti se poučujejo v tretjem triletju. Razporejeni so v dva sklopa: druţboslovno-

humanistični in naravoslovno-tehnični. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih 

predmetov iz posameznega sklopa. V okviru druţboslovno-humanističnega sklopa mora šola 

ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. Učenec 

med izbirnimi predmeti izbere tri predmete, od tega največ dva predmeta iz posameznega 

sklopa. Razširjeni program, ki ga mora šola ponuditi učenkam in učencem, vključuje 

podaljšano bivanje, jutranje varstvo, interesne dejavnosti, dodatni in dopolnilni pouk, ure za 

individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi teţavami in nadarjenim učencem ter šolo 

v naravi. (Krek & Metljak (Ur.), 2011) 

V skladu z zakonom o osnovni šoli je v šolskem letu na voljo za vzgojno-izobraţevalno delo 

po obveznem predmetniku 38 tednov, v 9. razredu pa 36 tednov. Šola mora zagotoviti, da se v 

šolskem letu realizira najmanj 95 odstotkov letnega števila ur pri posameznem predmetu v 

posameznem razredu. (Krek & Metljak (Ur.), 2011) 

V Sloveniji prihaja do večjih sprememb v zadnjih letih z uvajanjem fleksibilnega 

predmetnika. Njegov osnovni namen je povečati avtonomijo in strokovno odgovornost šol 

ter s tem posledično vplivati na številne kakovostne spremembe v učni praksi. Predstavlja 

enega tistih projektov, ki dograjujejo šolsko prakso v smeri učinkovitejšega udejanjanja ciljev 

kurikularne prenove. Do sedaj je k izvajanju fleksibilnega predmetnika pristopila ţe vrsta šol 

in številne analize dokazujejo, da je pomembno doprinesel k odpravljanju okoliščin, ki ovirajo 

učenje in s tem k uspešnejši realizaciji ciljev 9-letne osnovne šole. (Nolimal, 2008) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Nemanič Valentina; diplomsko delo 

- 12 - 

 

Tabela 4-1: Predmetnik devetletne osnovne šole 

PREDMETI RAZRED 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Slovenski jezik 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

Angleški jezik    2 3 4 4 3 3 

Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Glasbena vzgoja 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

Družba    2 3     

Geografija      1 2 1,5 2 

Zgodovina      1 2 2 2 

Državljanska in 

domovinska vzgoja ter 

etika 

      1 1  

Spoznavanje okolja 3 3 3       

Fizika        2 2 

Kemija        2 2 

Biologija        1,5 2 

Naravoslovje      2 3   

Naravoslovje in tehnika    3 3     

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Tehnika in tehnologija      2 1 1  
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Gospodinjstvo     1 1,5   0,57 

Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Izbirni predmeti       2/3 2/3 2/3 

Oddelčna skupnost    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dopolnilni, dodatni 

pouk 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Interesna dejavnost 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Število predmetov 6 6 6 8 9 11 12/13/ 

14 

14/15/ 

16 

12/13/ 

14 

Tedensko število ur 20 21 22 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5/ 

28,5 

27,5/ 

28,5 

Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Skupaj dnevi dejavnosti 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

(vir: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011c) 
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5 PRIMERJAVA OBEH ŠOLSKIH SISTEMOV 

5.1 Dolţina in notranja členitev obveznega izobraţevanja 

Starostne meje šolanja v Angliji so od petega do šestnajstega leta, v Sloveniji pa od šestega do 

petnajstega leta. Obvezno šolanje v Sloveniji tako traja 9 let, v Angliji pa 11 let.  

V Angliji sta prisotni dve različni notranji strukturi šolstva: prva stopnja traja od 5. do 11. leta 

in se deli na dve obdobji (KS1 in KS2). Temu sledi druga stopnja, ki traja pet let, od 11. do 

16. leta ter je razdeljena še na dve obdobji (KS3 in KS4). (Döbert, & Geißler, 2001) V 

Sloveniji je devetletna osnovna šola razdeljena na tri triletna obdobja: prvo traja od 1. do 3. 

razreda, drugo od 4. do 6. razreda in tretje od 7. do 9. razreda. (Krek, & Metljak (Ur.), 2011) 

5.2 Šolsko leto 

Slovenija in Anglija s 190 šolskimi dnevi spadata v skupino drţav, ki imajo več šolskih kot 

prostih dni.  Dolţina in razporeditev šolskih počitnic in drugih prostih dni sta v obeh drţavah 

različni, vendar odstopanja niso zelo velika. Pri obeh so najdaljše poletne počitnice (8 – 9 

tednov). V obeh drţavah šolski teden traja pet dni, nedelja pa je prost dan. Razlikujeta se v 

številu ur pouka na teden in dolţini šolske ure. Tako imamo na razredni stopnji v Sloveniji od 

22,5 do 25,5 šolskih ur na teden, na predmetni stopnji pa od 28,5 do 31,5 ur na teden. Šolska 

ura traja 45 minut. V Angliji imajo na 1. stopnji 23 šolskih ur na teden, na 2. stopnji pa od 35 

do 40 ur na teden. Spreminja se tudi dolţina šolske ure. Na 1. stopnji traja 30 – 40 minut, na 

2. stopnji pa 35 – 40 minut. Za laţjo primerjavo navajam pribliţno dnevno obveznost učencev 

pri šestih letih v obeh drţavah: v Sloveniji traja 203 minute, v Angliji pa 252 minut. (Krek, & 

Metljak (Ur.), 2011) 

5.3 Organizacija šolskega dneva 

Drţavi imata tudi različno organiziran šolski dan. V Angliji je uveljavljen celodnevni dan 

(ang. whole-day schooling), v Sloveniji pa polovični dan. Pri prvem je pouk organiziran tako, 

da imajo učenke in učenci med dopoldanskim in popoldanskim poukom odmor za kosilo, pri 

drugem pa pouk poteka le dopoldne ali popoldne. V Sloveniji poteka pouk dopoldne in se 

praviloma začne ob osmi uri. Po končanem pouku lahko učenci kosijo na šoli, organizirano je 

tudi podaljšano bivanje do petnajstih ali šestnajstih. Različne druge dejavnosti, kot so 
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fakultativni, dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti, potekajo praviloma po pouku, 

redkeje pa v kasnejših popoldanskih urah ali pred poukom. V Angliji se pouk prične ob deveti 

uri zjutraj in traja do dvanajstih, ko imajo učenci uro odmora za kosilo. Nato se pouk 

nadaljuje do petnajste oziroma šestnajste ure. Dejavnosti ob pouku so do neke mere usklajene 

z izvajanjem pouka ţe med šolskimi urami, saj zlasti na prvi stopnji šolanja vključujejo v 

šolski pouk naloge poglabljanja, utrjevanja, sistematiziranja, uporabe znanja, tako da učenci 

doma praviloma ne delajo klasičnih domačih nalog. (Krek, & Metljak (Ur.), 2011) 

5.4 Povprečno načrtovano število ur pouka 

Slovenija in Anglija se razlikujeta tudi v številu načrtovanih ur pouka za učence in učenke v 

različnih starostnih obdobjih: 

Tabela 5-1: Primerjava števila načrtovanih ur pouka v različnih starostnih obdobjih v 

Sloveniji in Angliji 

starostno          

obdobje 

     država 

7-8 let 9-11 let 12-14 let 

SLOVENIJA 621 ur 721 ur 791 ur 

ANGLIJA 846 ur 893 ur 925 ur 

(vir: Krek, & Metljak (Ur.), 2011) 

Če upoštevamo ure v vseh treh starostnih obdobjih, imajo manjše število ur pouka kot v 

Sloveniji (2133 ur) le učenke in učenci v Estoniji, Rusiji in na Finskem. V primerjavi s 

povprečjem drţav Evropske unije (2577 ur), imajo v Sloveniji učenci in učenke 444 ur pouka 

manj; v primerjavi s povprečjem drţav OECD (2551 ur) pa 418 ur pouka manj. Po številu ur 

pouka pomembno zaostajamo za povprečjem v vseh treh starostnih obdobjih, še posebej velik 

je zaostanek pri starosti od 7 do 8 let in pri starosti od 12 do 14 let. Na drugi strani ima 

Anglija večje število načrtovanih ur pouka v vseh starostnih obdobjih (2664 ur). V primerjavi 

s povprečjem vključenih drţav Evropske unij imajo angleški učenci 87 ur več pouka, v 

primerjavi s povprečjem drţav OECD pa še dodatnih 113 ur pouka. (Krek, & Metljak (Ur.), 

2011) 
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5.5 Predmeti v obveznem programu osnovne šole 

V Sloveniji je nacionalni predmetnik zastavljen tako, da določa posamezne predmete in 

število ur za predmete za vsak razred obveznega izobraţevanja posebej. V prvem triletju 

imajo učenci šest obveznih predmetov, število pa naraste v drugem triletju na 8/9/11 

predmetov. V 7. razredu je obveznih 13/14/15 predmetov; v 8. razredu 15/16/17 predmetov in 

v 9. razredu 13/14/15 predmetov, odvisno od tega, ali imajo učenci dve ali tri ure izbirnih 

predmetov in ali so izbirni predmeti 1- ali 2-urni. (Krek, & Metljak (Ur.), 2011) 

Angleški nacionalni kurikulum v obdobju KS1 in KS2 določa 10 obveznih predmetov, v 

tretjem obdobju pa učenci dobijo še dodaten predmet. V zadnjem obdobju (KS4) je število 

obveznih predmetov najmanjše, saj je obveznih šest predmetov. (Döbert, & Geißler, 2001) 

5.6 Izbirni predmeti 

Obe drţavi imata različen deleţ obveznih izbirnih predmetov znotraj obveznega programa v 

različnih starostnih obdobjih: 

Tabela 5-2: Primerjava deleţa obveznih izbirnih predmetov znotraj obveznega programa v 

različnih starostnih obdobjih v Sloveniji in Angliji 

starostno  

obdobje 

država 

9-11 let 12-14 let 

SLOVENIJA / 10 % 

ANGLIJA / 7 % 

(vir: Krek, & Metljak (Ur.), 2011) 

Iz preglednice je razvidno, da v Sloveniji učenci pri starosti od 9 do 11 let nimajo obveznih 

izbirnih predmetov. V Sloveniji je deleţ obveznih izbirnih predmetov za učenke in učence, 

stare od 12 do 14 let, od 7 do 10 odstotkov, kar je več, kot je povprečje drţav EU (6 

odstotkov), in manj, kot je povprečje drţav OECD (8 odstotkov). Tudi angleški učenci pri 

starosti od 9 do 11 let nimajo izbirnih predmetov, pri starosti od 12 do 14 let pa je deleţ teh 7 
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odstotkov, kar je več, kot je povprečje drţav EU in manj od deleţa v Sloveniji ter povprečja 

drţav OECD. (Krek, & Metljak (Ur.), 2011) 

5.7 Prvi tuji jezik 

V različnih drţavah se učenci začnejo obvezno učiti tuje jezike pri različni starosti. V 

Sloveniji se začnejo učiti prvi tuji jezik pri devetih letih, vendar avtorji nove Bele knjige 

(2011) predlagajo, da šola ponudi učencem prvi tuji jezik ţe v 1. razredu kot obvezni izbirni 

predmet, od 2. razreda naprej pa naj bo obvezen za vse učence. V Angliji se prvi tuji jezik 

obvezno uvaja pri sedmih letih. (Krek, & Metljak (Ur.), 2011) 

5.8 Razvitost šolskega sistema 

Ker je deleţ učencev med 15. in 19. letom, ki uspešno zaključijo srednješolsko izobraţevanje 

kar 90 odstotkov, se Slovenija po razvitosti šolskega sistema uvršča na drugo mesto med 

OECD drţavami. Pred njo se nahaja le Portugalska, medtem ko se Anglija uvršča na peto 

mesto. (OECD, 2011) 

5.9 Zasebne šole 

V Angliji je deleţ zasebnih šol bistveno večji kot pri nas, saj trenutno deluje 274 zasebnih 

šol, ki jih obiskuje pribliţno 7 odstotkov šoloobveznih otrok. Večino zasebnih šol v Angliji 

financirajo starši otrok s plačilom šolnin, del pa prispevajo donatorji. Šoli je prepuščena tudi 

sestava kurikuluma, ki ga vsaj enkrat v treh letih preveri inšpektorat. (EACEA, 2009/2010) 

V Sloveniji delujejo tri zasebne osnovne šole, ki izvajajo javno veljavni izobraţevalni 

program: Waldorfska šola Ljubljana, katoliška Osnovna šola Alojzija Šuštarja Ljubljana in 

Montessori inštitut. Pri financiranju zakon določa, da zasebni šoli pripada na posameznega 

učenca 85 odstotkov sredstev, ki jih drţava oziroma lokalna skupnost zagotavlja za plače in 

materialne stroške na učenca v javni šoli. Prav tako je zakonsko določeno, da mora biti učni 

program v skladu z minimalnim nacionalnim osnovnošolskim programom. (Ministrstvo za 

šolstvo in šport, 2011b) 
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5.10 Ocenjevanje 

V Sloveniji se v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju osnovne šole učenčevo znanje 

ocenjuje z opisnimi ocenami. V drugem in tretjem triletju osnovne šole se učenčevo znanje 

pri vseh predmetih ocenjuje s številčnimi ocenami. S številčnim ocenjevanjem se oceni 

znanje učencev na lestvici od 1 do 5. Ocena nezadostno (1) je negativna, druge ocene so 

pozitivne. V drugem in tretjem triletju učitelj pri vseh predmetih oblikuje zaključno številčno 

oceno, s katero oceni, v kolikšni meri učenec dosega standarde znanja, opredeljene v učnih 

načrtih. Pri tem upošteva ocene, ki jih je učenec pri predmetu prejel med šolskim letom. 

(Krek, & Metljak (Ur.), 2011) V Angliji učitelji ocenijo učence na podlagi osmih stopenj 

uspešnosti, ki naraščujoče opisujejo zahtevnost. Za izredne uspehe obstaja še dodatna 

stopnja, nad stopnjo 8. Na koncu prvih treh glavnih obdobij učitelji ocenjujejo svoje učence v 

vseh predmetih (razen pri umetnosti, športu in glasbi). Ob koncu vsakega obdobja je tudi 

zakonsko določeno ocenjevanje s področja branja, pisanja, črkovanja in matematike. V prvem 

obdobju je pričakovano, da učenci doseţejo 1. – 3. stopnjo uspešnosti, v drugem obdobju pa 

2. – 5. stopnjo uspešnosti. (Döbert, & Geißler, 2001) 

5.11 Nacionalni preizkusi znanja 

V Angliji so nacionalni preizkusi znanja (ang. General Certificate of Secondary Education) 

obvezni. Izvajajo jih v četrtem šolskem obdobju in so najpomembnejše sredstvo za presojo 

uspešnosti po drţavnem predmetniku. Učenci lahko izbirajo med temeljnimi in izbirnimi 

predmeti. Med temeljne sodijo matematika, angleščina in računalništvo, k izbirnim pa 

računovodstvo, umetnost, biologija, poslovne študije, kemija, ekonomija, geografija, fizika in 

naravno gospodarstvo. Vsak predmet je eksterno ocenjen z ocenami od A* (najvišja) do G, ki 

so nato prevedene v točke (od 140 do 40) in so ključnega pomena za nadaljnje šolanje. 

(Bellerbys College, 2011) V Sloveniji potekajo nacionalni preizkusi znanja ob koncu 6. in 8. 

razreda. Ob zaključku 6. razreda so nacionalni preizkusi znanja obvezni pri slovenščini, 

matematiki in prvemu tujemu jeziku. Ocenjevanje je eksterno, preizkuse znanja ocenjuje 

učitelj, ki učence ne poučuje. Ob zaključku 8. razreda so nacionalni preizkusi znanja obvezni 

iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Ocenjevanje je 

eksterno, preizkuse znanja ocenjujejo učitelji iz drugih šol. (Krek, & Metljak (Ur.), 2011) 
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5.12 Rezultati raziskav 

Doseţki slovenskih učencev v večih raziskavah, na različnih predmetnih področjih, kaţejo 

podobno sliko. Slovenski učenci so nekoliko nad povprečjem, ne pri samem vrhu. Zadnja 

raziskava PISA 2009 prinaša nadpovprečne rezultate na področju naravoslovja, sledijo 

rezultati pri matematiki, v bralni pismenosti pa so rezultati slabši. Spodnja tabela prikazuje 

primerjavo doseţenih točk v raziskavi PISA leta 2006 in 2009 med Slovenijo in Anglijo. Za 

primerjavo dodajam rezultat povprečja drţav OECD: 

Tabela 5-3: Primerjava doseţenih točk pri raziskavi PISA 2006 in 2009 med Slovenijo, 

Anglijo in drţavami OECD 

leto 2006 2009 

področje 

država 

naravoslovje matematika bralna 

pismenost 

naravoslovje matematika bralna 

pismenost 

Slovenija 519 504 494 512 501 483 

Anglija 515 495 495 514 492 494 

OECD 500 500 493 501 496 493 

(vir: OECD, 2010) 

Iz tabele je razvidno, da doseţki slovenskih šolarjev na področju bralne pismenosti niso le 

podpovprečni, temveč so se od leta 2006 še poslabšali, in sicer za 11 točk. Slovenski učenci 

so v povprečju dosegli 483 točk, kar je manj kot v drţavah OECD in Angliji. Nadpovprečno 

so se slovenski učenci odrezali v matematični in naravoslovni pismenosti, vendar so se v 

zadnji primerjavi z letom 2006 poslabšali za sedem točk. Angleški šolarji so leta 2009 na 

področju bralne pismenosti dosegli povprečen rezultat, na področju matematike 

podpovprečen, pri naravoslovju pa nadpovprečen rezultat. Kljub temu primerjava z zadnjo 

raziskavo iz leta 2006 kaţe, da so učenci nazadovali na vseh treh področjih.  

V raziskavi TIMSS, izvedeni leta 2007, ki je zajela učence 4. razreda osnovne šole iz 36 

drţav, so se slovenski učenci na področju matematike uvrstili na 19. mesto, na področju 
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naravoslovja pa na 18. mesto. Angleški učenci so na obeh področjih zasedli 7. mesto. (The 

development of education: National report for Slovenia, 2008) 

Rezultati raziskave bralne pismenosti PIRLS, ki so jo leta 2001 opravljali tretješolci 35 drţav 

kaţejo, da se slovenski učenci s 24. mestom uvrščajo v svetovno povprečje. Angleški učenci 

so zasedli 3. mesto. Leta 2006 so se slovenski učenci izmed 45 sodelujočih, uvrstili na 28. 

mesto, medtem ko so angleški učenci zasedli 15. mesto. (Krek, & Metljak (Ur.), 2011) Da se 

v mednarodnih empiričnih primerjalnih raziskavah ne uvrščamo med najboljše, a nad 

mednarodnim povprečjem, kaţe tudi raziskava s področja drţavljanskega izobraţevanja 

CIVED in ICCS. Leta 1999 so učenci med osemindvajsetimi sodelujočimi, zasedli 13. 

mesto, angleški učenci pa 17. mesto. (Krek, & Metljak (Ur.), 2011) 
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6 UČNI NAČRT ZA ANGLEŠČINO ZA OSNOVNO ŠOLO 
(ang. National Curriculum: English) 

Učni načrt za angleščino je bil prvič objavljen leta 1989 in od takrat določa obvezno 

poučevanje angleškega jezika v vseh štirih obdobjih šolanja (KS 1 – 4). Vsako obdobje je v 

učnem načrtu razdeljeno na štiri področja: govor, poslušanje, branje in pisanje. Vsako 

področje je razdelano na posamezne sklope, ob katerih so navedeni zahtevani cilji. Priloţena 

so dodatna navodila za pomoč pri razvijanju znanja, spretnosti in razumevanja učencev. 

Poudarjene so moţne povezave z drugimi učnimi predmeti in predlogi za uporabo IKT. Vsako 

področje vsebuje dodatna navodila, kako obseţna naj bo dana snov v posameznem obdobju. 

Navedena je tudi 8-stopenjska lestvica znanja in sposobnosti, v kateri so zapisani standardi, 

ki naj bi jih učenec dosegel ob koncu vsake stopnje. Učni načrt za angleščino se tesno 

povezuje z Državno strategijo opismenjevanja (ang. National Literacy Strategy: 

Framework for teaching), ki določa natančna navodila za izvajanje zakonskih zahtev pri 

opismenjevanju učencev. (DfEE/QCA, 1999) 

6.1 Operativni cilji pri branju  

V prvem obdobju (KS1) je bistveno, da zanimanje in uţitek pri branju učencev naraščata z 

učenjem samostojnega in samozavestnega branja. Učenci se pri branju osredotočajo na 

posamezne besede in povedi; pri branju preprostih besedil poskušajo izluščiti bistvo ter 

utemeljijo, če jim je prebrano všeč ali ne. V drugem obdobju (KS2) učenci berejo različna 

besedila, pri čemer pridobivajo znanje o besedah, stavkih in besedilu. S tem se povečuje 

njihova zmoţnost, da samostojno berejo teţja in daljša besedila. Ob branju premišljujejo o 

pomenu, prebrano analizirajo in o temi razpravljajo s sošolci. 

V nadaljevanju bom po sklopih analizirala operativne cilje v obeh obdobjih (KS1 in KS2). V 

sklopu bralnih strategij (ang. reading strategies) učni načrt navaja, da učenci v obeh 

obdobjih berejo s slušnim zavedanjem in znanjem, prepoznavanjem besed, slovničnim 

zavedanjem ter kontekstualnem razumevanjem. Pri tem slišijo, prepoznavajo in zdruţujejo 

foneme v besede, poimenujejo črke v abecedi, povezujejo glasove s črkami, v besedah 

prepoznajo zloge, berejo znane besede, razberejo nove besede in potrdijo ali preverijo njihov 

pomen ter se osredotočajo na pomen besedila, izpeljanega iz celote. V drugem obdobju je 

dodano razumevanje besedila, saj učenci pri branju uporabljajo predvidevanje in sklepanje, 
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iščejo prenesen pomen besed, iščejo povezave med posameznimi deli besedila in uporabljajo 

informacije iz ţe prebranih besedil. V sklopu informativnega branja (ang. reading for 

information) učenci za iskanje informacij v stvarni literaturi  uporabljajo svoje organizacijske 

spretnosti in različne priročnike. V drugem obdobju učenci poiščejo informacije s 

preletavanjem besedila, poiščejo bistvo besedila, dobijo vtis o prebranem, s podrobnim 

branjem pridobijo določene podatke ter znajo kritično ovrednotiti argumente. 

Obseg snovi (ang. breadth of study) navaja, kaj naj bi učenci pri angleškem jeziku spoznali. 

Za prvo obdobje predvideva:  

- domišljijske pripovedi in pesmi s podobnim ozadjem, 

- dela znanih otroških avtorjev,  

- tradicionalne ljudske in pravljične zgodbe, 

- zgodbe in pesmi iz različnih kultur, 

-  daljša, besedno bogatejša dela, 

- besedila, ki temeljijo na IKT, 

- slovarje, enciklopedije in ostale priročnike. 

V drugem šolskem obdobju učenci spoznajo:  

- moderna domišljijska dela otroških avtorjev, 

- kvalitetno moderno poezijo, 

- klasično poezijo, 

- besedila različnih kultur in tradicij, 

- mite, legende in tradicionalne zgodbe, 

- besedila, ki temeljijo na IKT in informacijski material, 

- časopise, revije, članke, letake, brošure in oglase.                            (DfEE/QCA, 1999) 
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6.2 Operativni cilji pri pisanju  

Splošni cilj pisanja v prvem obdobju (KS1) je, da učenci začnejo pri pisanju uživati in 

spoznavati pomembnost zapisanega. Učenci se naučijo pravilnega črkovanja in postavljanja 

ustreznih ločil. Učni načrt predvideva, da naj bi učenci predhodno ţe razlikovali med 

napisanim in narisanim, povezovali govor s pisanjem ter poznali simboliko pisave in zvokov. 

V drugem obdobju (KS2) učenci razumejo, da je pisanje nujno za razmišljanje in učenje, prav 

tako pa pomeni uţitek. Spoznajo glavna pravila pisanja v angleškem jeziku in začnejo 

odkrivati, kako lahko s pomočjo jezika izraţajo mnenje na različne načine. Pred pisanjem 

uporabljajo proces načrtovanja, skiciranja in urejanja. 

V sklopu sestave besedil (ang. composition) učenci prvega obdobja uporabljajo čim širši 

besednjak,  razumejo zaporedje dogodkov in jih znajo detaljno opisati. Svoje ideje izraţajo v 

smiselnih povedih, jasno strukturirajo zapisano, spreminjajo pisavo glede na namen 

zapisanega ali bralca besedila ter prebran tekst uporabljajo kot model za lastno pisanje. 

Učenci drugega obdobja pri pisanju sami izberejo ustrezno obliko in vsebino glede na namen 

besedila, širijo besednjak in ga uporabljajo na domiselni način. Uporabljajo ustrezen jezik in 

slog glede na naslovnika ter zapis besedila ustrezno načrtujejo in organizirajo. 

V sklopu načrtovanja in oblikovanja osnutkov (ang. planning and drafting) učenci prvega 

obdobja pišejo znane besede in poskušajo zapisati še neznane besede. Prav tako sestavljajo in 

razvijajo ideje na papir ali ekran, načrtujejo in pregledujejo svojo pisavo, z učiteljevo 

pomočjo zapišejo daljše besedilo. Učenci drugega obdobja znajo načrtovati, izdelati osnutek, 

znova pogledati in popraviti osnutek, korigirati, predstaviti, razpravljati in oceniti napisano. 

Učenci prvega obdobja v sklopu ločil (ang. punctuation) spoznajo, kako ločila pomagajo 

bralcu, da razume zapisano, povezavo med ločili, strukturo stavkov, intonacijo in poudarke, 

uporabo velike začetnice, pike, vprašaja ter začnejo z uporabo vejice. Učenci drugega obdobja 

se naučijo pravilne rabe pike, vprašaja, klicaja, vejice, narekovaja in opuščaja pri lastništvu ali 

opuščanju. 

V sklopu črkovanja (ang. spelling) se seznanijo s črkovalnimi strategijami, preverjanjem 

črkovanja in oblikoslovjem. Učenci prvega obdobja zapišejo vsako črko abecede, uporabljajo 

znanje o povezovanju zvoka z ustrezno črko in fonološke vzorce, prepoznajo in uporabijo 
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preproste črkovalne vzorce, zapišejo skupni niz črk, črkujejo znane besede in besede s skupno 

predpono ali končnico. Nato s pomočjo slovarjev preverijo pravilnost svojega črkovanja in 

navedejo razloge za pravopisne napake. Učenci drugega obdobja izgovarjajo foneme, 

analizirajo besede v zloge, sodelujejo v črkovalnih tekmovanjih, vadijo in se učijo črkovalnih 

vzorcev. Prav tako znajo črkovati besede z obrazilom, poznajo pomembnost besednih druţin 

in izvora besed ter ustrezno terminologijo, npr. samoglasnik, soglasnik, homonim in zlog. 

V sklopu pisave in predstavitve (ang. handwriting and presentation) se učenci naučijo kako 

pravilno drţati pisalo, pisati od leve proti desni in od zgoraj navzdol, pravilno začeti in 

končati zapis črke, zapisati črko ustrezne velikosti in oblike. Pri zapisu črk in besed se naučijo 

upoštevati razmik med njimi, zapisati velike in male črke, zdruţiti posamezne črke ter 

pomembnosti jasnega in urejenega zapisa, če ţelijo podati učinkovito sporočilo. Učenci 

drugega obdobja pišejo čitljivo s tiskanimi in pisanimi črkami in uporabljajo različne oblike 

pisave za različne namene (npr. osnutek, končni izdelek). 

Pri obsegu snovi učenci spoznajo, da morajo pri pisanju upoštevati različne namene in oblike 

pisanja ter bralca besedila. (DfEE/QCA, 1999) 
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6.3 Standardi znanja  

Standardi znanja so v učnem načrtu za angleščino opredeljeni v obliki osmih stopenj 

uspešnosti (standardov znanja) in opredeljujejo znanje, spretnosti in razumevanje, ki naj bi jih 

različno sposobni učenci dosegali ob koncu določenega obdobja. Vsaka naslednja stopnja 

predstavlja višjo raven znanja. V prvem obdobju (KS1) naj bi učenci dosegali 1. – 3. stopnjo, 

v drugem obdobju pa  2. – 5. stopnjo uspešnosti. Učitelji ob koncu vsakega obdobja presodijo, 

katera stopnja najbolj ustreza učenčevim sposobnostim. V drugem obdobju KS2 potekajo tudi 

nacionalni testi, ki vplivajo na končno doseţeno stopnjo.  

Tabela 6-1: Standardi znanja pri branju in pisanju 

Stopnja  Doseženi cilji pri branju Doseženi cilji pri pisanju 

 

 

1 

Učenec prepozna znane besede v 

enostavnem besedilu. Pri glasnem 

branju uporablja znanje poznavanja 

črk in povezovanja glasov s simboli. 

Občasno pri branju še potrebuje 

pomoč. Pri branju pesmi, zgodb in 

pragmatične literature izrazi svoje 

mnenje tako, da pove kaj mu je bilo 

všeč.  

Učenec piše enostavne besede in 

fraze. Pri branju in pisanju se 

zaveda, kako se uporablja pika. 

Črke so pravilnih oblik in 

ustrezno postavljene.  

 

2 

Učenec bere enostavna besedila z 

razumevanjem in večinoma pravilno. 

Izraţa svoje mnenje o večjih 

dogodkih in idejah v zgodbah, 

pesmih in pragmatični literaturi. Pri 

branju neznanih besed uporablja več 

bralnih strategij: fonetično, grafično, 

sintaktično in kontekstualno.  

Učenec piše literarne in 

neliterarne vsebine, pri čemer 

uporablja širok besednjak in se 

zaveda prisotnosti bralca. Ideje 

izraţa v zaporednih povedih, ki 

jih razmeji z uporabo velike 

začetnice in pike. Enostavne 

besede črkuje pravilno, 

nepravilnosti pa so fonetično 

verjetne. Pisava je ustreznih 
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oblik in velikosti.  

 

3 

Učenec bere različna besedila tekoče 

in pravilno. Bere samostojno in 

uporablja bralne strategije. Pri branju 

pragmatične in domišljijske literature 

kaţe razumevanje in izraţa mnenje. 

Pri iskanju informacij uporablja 

znanje abecede.  

Učenčeva besedila so 

organizirana, domiselna in jasna. 

V povedih logično razvija ideje, 

pri čimer izbira različne 

zanimive besede. Slovnična 

struktura povedi je pravilna. 

Črkovanje večzloţnih besed je 

običajno pravilno. Ustrezna je 

raba ločil: pike, velike začetnice 

in vprašaja. Piše pisano in 

čitljivo.   

 

 

 

4 

Učenec v različnih besedilih kaţe 

razumevanje značilnih idej, tem, 

dogodkov in oseb z uporabo 

predvidevanja in sklepanja. Pri 

obravnavi pojasni tudi svoj pogled na 

prebrano. Sam poišče ideje in 

iformacije.  

Učenec piše različne oblike 

besedila premišljeno. Ideje 

razvija na zanimiv način in jih 

ustrezno organizira. Izbira nove 

besede, s katerimi doseţe 

poseben učinek na bralca. 

Začenja uporabljati slovnično 

zahtevnejše povedi. Črkovanje 

večzloţnih besed je pravilno. V 

povedih ustrezno postavlja 

ločila. Tekoče piše pisane in 

tiskane črke.  

 

 

5 

Učenec kaţe razumevanje različnih 

besedil, izbira ključne točke in pri 

branju uporablja predvidevanje ter 

sklepanje. Pri podajanju mnenja 

opredeli ključne značilnosti, temo, 

osebe in ga podkrepi z ustreznimi 

Učenčevo pisanje je raznoliko in 

zanimivo, daje jasno sporočilo in 

je primerno za različne bralce. 

Kadar je potrebno, uporablja 

formalne oblike izraţanja. 

Njegovo besedišče je bogato in 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Nemanič Valentina; diplomsko delo 

- 27 - 

 

povedmi, frazami iz besedila. 

Informacije pridobivajo iz različnih 

virov. 

besede so ustrezno uporabljene. 

Enostavni in sestavljeni stavki so 

organizirani po odstavkih. Tudi 

zapletene besede so črkovane 

pravilno. Ustrezno uporablja 

vejico, opuščaj in narekovaj. 

Učenec piše jasno, tekoče s 

pisanimi črkami.  

 

6 

Pri branju in komentiranju različnih 

besedil učenec definira različne 

pomene in razume njihov namen. 

Poda osebno mnenje o prebranem, 

pri čemer upošteva jezik, strukturo in 

temo besedila. Informacije zbira iz 

različnih virov.  

Učenčevo pisanje pritegne 

bralčevo pozornost z rabo 

različnih stilov in oblik pisanja. 

Za večji učinek uporablja 

različne stavčne strukture in 

široko besedišče. Črkovanje 

teţjih besed je pravilno. Pisava je 

urejena in čitljiva. Ustrezno 

uporablja ločila in ideje 

organizira v odstavke.  

 

7 

Učenec razume načine, kako so 

informacije in pomeni prenešeni v 

besedilo. Pri podajanju kritičnega 

mnenja se zaveda tematike, strukture 

in jezikovnih značilnosti besedila. 

Informacije pridobiva iz različnih 

virov. 

Učenčevo pisanje je 

samozavestno z rabo različnih 

stilov in oblik. V pripovedništvu 

v zgodbo ustrezno umešča osebe 

in dogajanje. V pragmatičnih 

besedilih ideje medsebojno 

povezuje in jih organizira. 

Ustrezno uporablja slovnična 

pravila in besedišče. Črkovanje 

zapletenih besed je pravilno. 

Delo je predstavljeno kot čitljivo 

in urejeno. Pri povezovanju idej 
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ustrezno uporablja ločila in 

odstavke.  

 

 

8 

Učenčev odziv je viden v njegovi 

oceni prebranega besedila. Učenec 

presodi, kako avtorji doseţejo učinek 

z uporabo jezikovih, strukturnih in 

predstavitvenih sredstev. Informacije 

zbira iz različnih virov in pri tem 

razume, kako so lahko vnešene v 

različna besedila.  

Učenčevo pisanje vsebuje 

izbrane izraze, s katerimi doseţe 

učinek pri bralcu in vzbudi 

njegovo zanimanje. Pripovedna 

dela kaţejo kontrolo nad liki, 

dogodki in okolju. Pragmatična 

besedila so povezana in podajajo 

jasno stališče. Raba slovnice, 

besedišča, ločil in odstavkov je 

ustrezna. 

 

izjemna 

izvršitev  

Učenec samozavestno utemelji svoje 

mnenje o prebranem besedilu, razvija 

svoje ideje in se pri tem nanaša na 

jezk, strukturo ter prezentacijo. 

Zmoţen je primerjati besedila, tako 

da upošteva bralce, namen in obliko. 

Argumente, mnenja, interpretacije 

definira in analizira.  

Učenčevo pisanje pusti vtis in 

vseskozi ohranja bralčevo 

pozornost. Pripovedna dela 

vsebujejo raznolike strukture in 

besedišče; pragmatična besedila 

so povezana, utemeljena in 

prepričljiva. Pravilno in 

primerno uporablja različne 

slovnične sestave in ločila. 

Odstavki so ustrezno sestavljeni 

in povezani ter dajejo vtis celote.  

(vir: DfEE/QCA, 1999) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Nemanič Valentina; diplomsko delo 

- 29 - 

 

7 DRŽAVNA STRATEGIJA OPISMENJEVANJA (ang. The 

National Literacy Strategy: Framework for teaching) 

Učni načrt za angleščino se tesno povezuje z Državno strategijo opismenjevanja (ang. The 

National Literacy Strategy). Gre za dokument, ki ni zakonsko predpisan in je le dodatek k 

učnemu načrtu za angleščino. Leta 1998 so ga začeli uporabljati v angleških osnovnih šolah. 

Strategijo je leta 1997 sestavila vlada, z namenom vzpostavljanja višjega standarda 

pismenosti v osnovnih šolah v roku desetih let, saj je poučevanje pismenosti v Angliji 

potrebovalo radikalne spremembe. Poučevanje zgodnje pismenosti je v veliki meri postalo 

individualizirano in ni bilo več v skladu s prakso, ki jo je predlagala šola. Drţavna strategija 

opismenjevanja učence spodbuja, da spoznavajo čim širši razpon besedilnih vrst in določa 

učne cilje, ki naj bi jih dosegli. Čeprav se strategija ukvarja predvsem z opismenjevanjem, 

omenja govor in poslušanje kot pomemben del tega procesa. Med cilji navaja njihovo 

razvijanje. Strategijo lahko učitelji uporabljajo pri načrtovanju in poučevanju angleščine, a 

morajo pri tem nujno upoštevati tudi učni načrt za angleščino.  

Strategija vsebuje: 

- Drţavni cilj, da mora 80 odstotkov enajstletnikov do leta 2002 pri angleščini doseči 

pričakovane standarde za njihova leta (stopnja 4) pri preizkusu na KS2.   

- A Framework for teaching, ki izpostavljajo četrtletno poučevanje ciljev za 5 – 11-letne 

učence in določajo praktično razporeditev časa z uveljavitvijo dnevne ure pismenosti 

(ang. Literacy Hour). Opozarjajo, da mora biti področje opismenjevanja tesno 

povezano z učnim načrtom in dodaten čas posvečen branju učencem, samostojnemu 

branju učencev in podaljšanemu opismenjevanju.  

- Program za profesionalen razvoj, namenjen vsem osnovnošolskim učiteljem, s 

poudarkom na vadbi pismenosti (ang. Literacy Training Pack). Med letoma 1998 in 

1999 je tako 190 000 razrednih učiteljev iz celotne Anglije obiskalo tridnevni program 

za poučevanje opismenjevanja. 
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- Druge elemente, ki temeljijo na skupnosti, v smislu medijskih kampanj in vrste 

prireditev v okviru drţavnega leta branja (ang. National Year of Reading, 1998), 

poletne šole pismenosti ter vrsta priporočil za druge agencije in institucije. 

Model opismenjevanja je v strategiji točno določen. Najpomembnejše je, da učenci ločijo tri 

ravni: besedo, stavek in besedilo. Vsa nadaljnja razlikovanja se gradijo na osnovi teh. Tako 

so npr. fonemi enote, ki so manjše od besede, fraze pa se nahajajo med stavkom in besedilom. 

Pomembno je tudi, da učitelj pri pouku uporablja ta poimenovanja in učencem pove, kaj 

berejo ali pišejo. Tudi učni cilji so zastavljeni na takšen način, da jih lahko učitelji 

posredujejo učencem in se o njih pogovorijo. Na ta način učenci laţje razumejo, čemu se 

nekaj učijo. 

Velik del strategije je namenjen uri pismenosti (ang. Literacy Hour). Ura je razdeljena na 

štiri dele. Začetnih petnajst minut celoten razred obravnava skupno besedilo, pri tem lahko 

učitelj pomaga učencem pri branju in pisanju. Pomembno je, da so aktivni vsi učenci v 

razredu. Sledi petnajstminutno delo na ravni besed ali stavkov, pri čimer učenci spoznavajo in 

utrjujejo slušno zavedanje. Pridobljeno znanje učenci uporabijo pri branju, pisanju ali 

črkovanju. Naslednjih dvajset minut ure je namenjenih samostojnemu delu učencev, ko 

uporabljajo svoje pisne zmoţnosti v različnih nalogah. Delo lahko poteka individualno, v 

parih ali skupinah. Pri tem učitelj pomaga posameznim učencem z vodenim branjem. Zadnjih 

deset minut ure je namenjenih pogovoru o naučenem in razmisleku, kako razvijati pridobljeno 

znanje pri naslednji učni uri.  

Strategija je uveljavila nekatere nove načine dela, ki pomagajo učencem na poti do pismenosti 

in zmanjšujejo razlike med učenci. Eden izmed njih je skupno branje (ang. shared reading), 

pri katerem učitelj in učenci skupaj glasno berejo daljše besedilo. Po navadi učenci berejo 

besedilo v velikih knjigah ali projektirano na interaktivno tablo, proces branja pa vodi učitelj. 

Vodeno branje (ang. guided reading) je pristop, pri katerem učitelj dela z manjšo skupino 

učencev s podobnim bralnim znanjem. Učitelj jim najprej predstavi besedilo, nato krajši čas 

dela s posameznikom, medtem ko ostali skupaj berejo, na koncu pa izbere dve stvari, ki jih 

morajo kot skupina utrditi. Na podoben način potekata skupno pisanje (ang. shared writing) 

in vodeno pisanje (ang. guided writing).  
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Napredek učencev vsaka štiri leta preverjata Inšpektorat njenega veličanstva (ang. Her 

Majesty’s Inspectorate) in pisarna za izobraţevalne standarde (ang. Office for Standards in 

Education). Rezultati so pokazali, da je prišlo do bistvenega napredka v roku osemnajstih 

mesecev, a nekatere šole morajo še okrepiti poučevanje opismenjevanja ter omogočiti 

dodatno profesionalno izobraţevanje učiteljev na tem področju. (DfEE, 1998) 

Stephen Machin in Sandra McNally menita, da je strategija popolnoma spremenila način 

poučevanja opismenjevanja učencev. S pomočjo raziskav sta ugotovila, da velika večina šol 

kaţe znake napredka. Prav tako rezultati testov kaţejo, da je bralna pismenost učencev na 

stopnji 4 narasla za 2,1 odstotka v dveh letih. Ugotavljajo se spremembe med spoloma, saj 

je močno narasel deleţ dečkov, ki pri angleščini dosegajo vsaj stopnjo 4. Leta 1996 je to 

stopnjo dosegalo 50 odstotkov dečkov, leta 2002 pa kar 70 odstotkov. Pri dekletih je 

sprememba nekoliko manjša, a je njihov deleţ večji. Tako je leta 1996 najmanj četrto stopnjo 

dosegalo 65 odstotkov deklet, leta 2002 pa 79 odstotkov deklet. (Machin, & McNally, 2004) 

Kljub izboljšavam, ki jih je uvedla strategija – leta 2005 je stopnjo 4 po končanem KS2 

dosegalo 80 odstotkov učencev; so nekateri strokovnjaki še vedno mnenja, da je napredek na 

področju opismenjevanja zelo majhen. Namreč, 15 odstotkov otrok ob koncu KS1 in 16 

odstotkov ob koncu KS2 še vedno ne dosega predvidene stopnje za njihova leta. (Graham, & 

Kelly, 2008) 
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8 UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO ZA OSNOVNO ŠOLO 

8.1 Funkcionalni cilji v prvem triletju  

Slovenščini je v prvem triletju osnovne šole namenjenih 700 ur pouka, in sicer 210 ur v 

prvem razredu (šest ur tedensko) ter po 245 ur v drugem in tretjem razredu (sedem ur 

tedensko). V prvem obdobju osnovnošolskega izobraţevanja se predmet tesno povezuje z 

drugimi predmeti. To velja tudi za začetno opismenjevanje, ki traja celo triletje. (Bešter, 

Honzak, Ivšek, Kmecl & Kriţaj Ortar, 2005) 

V učnem načrtu so navedeni funkcionalni cilji, povezani z opismenjevanjem, ki naj bi jih 

učenci dosegli v prvem triletju:  

1. Učenci spoznavajo in začenjajo uporabljati pisni jezik za sporazumevanje, razmišljanje, 

ustvarjanje, učenje in zabavo: 

a) Seznanjajo se z zapisanimi besedili – učenci 1. razreda listajo po knjigah, časopisih in 

ločujejo slikovni ter črkovni del, glasno berejo slike, ilustracije ter prepoznavajo nekatere črke 

in besede. V 2. razredu vadijo tekoče in pravilno glasno branje tiskanih besedil in tiho 

oziroma šepetajoče branje kratkih besedil. V 3. razredu učenci vadijo glasno ter tiho branje 

tiskanih in pisanih besedil.  

b) Se učijo in vadijo osnove pisanja – kar v 1. razredu obsega drţo telesa pri pisanju, drţo in 

uporabo raznih pisal, orientacijo na svojem telesu, v prostoru in na papirju, smer pisanja od 

leve proti desni, od zgoraj navzdol ter poteze, ki tvorijo prvine črk številk. V drugem razredu 

učenci glasove zapisujejo z ustreznimi velikimi in malimi tiskanimi, lahko pa tudi z malimi 

pisanimi črkami in se seznanjajo z računalniško tipkovnico. Tretješolci vadijo pisanje tiskanih 

črk ter se učijo in vadijo pisanje pisanih črk. Prav tako izboljšujejo natančnost, hitrost in 

tekočost pisave. 

c) Spontano in prek igre izražajo pomen s pisanjem – v prvem razredu učenci v zapisani 

besedi zaznamujejo enake črke, prerisujejo oziroma sami napišejo črke in jih povezujejo z 

glasovi. Prav tako  prerisujejo oziroma sami napišejo preproste besede in sami napišejo svoje 

ime oziroma besede, ki jih poznajo. Učenci drugega razreda s table prepisujejo krajša 
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besedila, sledijo nareku in iščejo napake v zapisanem besedilu. Učenci 3. razreda s prepisi in 

nareki vadijo samostojno pisanje.  

2. Učenci sprejemajo, razčlenjujejo in tvorijo krajša, svoji starosti ustrezna neumetnostna 

besedila. 

3. Učenci berejo in razčlenjujejo zapisana neumetnostna besedila ter tvorijo podobna 

besedila. 

4. Učenci berejo pozivna, povezovalna in prikazovalna besedila ter jih tudi pišejo: V 

prvem razredu učenci berejo naslikane zapovedi, prepovedi, opozorila in obvestila iz svojega 

okolja, jih narišejo in napišejo. V drugem razredu glasno ali tiho berejo enopovedne tiskane 

zapovedi, prepovedi in opozorila iz svojega okolja, tiskana poljudnoznanstvena besedila in  

novice o aktualnih, zanimivih dogodkih. V tretjem razredu učenci tiho ali glasno berejo s 

pisanimi črkami napisane pozdrave, čestitke, pohvale, voščila in vabila ter jih ob ustreznih 

dogodkih sami napišejo. Berejo in sami tvorijo poljudnoznanstvena besedila, novice o 

aktualnih dogodkih in sezname. Med pisanjem pazijo na čitljivost, estetskost in pravilnost 

zapisa.  

Pomembno je, da učenci ţe zgodaj spoznavajo temelje pravopisa: V drugem razredu vadijo 

rabo velike začetnice na začetku povedi in v osebnih lastnih imenih ter rabo pike, vprašaja, 

klicaja na koncu povedi. V tretjem razredu vadijo zapis nezvočnikov na koncu in sredi 

besede, zapis polglasnika, rabo velike začetnice v bliţnjih zemljepisnih lastnih imenih, v 

svojilnih pridevnikih iz osebnih lastnih imen, rabo vejice pri naštevanju ter številčni zapis 

glavnih in vrstilnih števnikov.  

Opismenjevanje se tesno povezuje tudi z nekaterimi cilji s področja knjiţevnosti: 

5. Učenci berejo umetnostna besedila: V 1. razredu sami skušajo brati zgodbo ob znani 

slikanici, berejo ilustracije, posamezne dele pravljic in pesmi, ki so se jih ob večkratnem 

poslušanju naučili na pamet. V 2. razredu berejo literarno besedilo po poslušanju, tiho berejo 

še neznano krajše besedilo in glasno berejo po poprejšnji pripravi. V tem obdobju učenci 

berejo bogato ilustrirane pravljice, ki jih ţe poznajo. V 3. razredu učenci berejo pravljice in 

pripovedi tiho in poltiho. Berejo tudi daljša besedila, po poprejšnji pripravi berejo glasno. 

(Bešter et al., 2005) 
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8.2 Vsebine in jezikoslovni izrazi 

Učni načrt navaja, da morajo učenci vseh treh razredov vedeti, da govorni tok lahko členimo 

na majhne enote (glasove) in da črke predstavljajo glasove. Učenci prvih razredov morajo tudi 

vedeti, da pišemo od leve proti desni, od zgoraj navzdol in s presledki med besedami, 

Razumeti morajo izraze: beseda, črka, glas. Drugošolci vedo, da je pisni jezik dogovorjen 

sestav za predstavljanje govorjenega jezika in poznajo izraze: besedilo, poved, pika, vprašaj, 

klicaj, velika in mala začetnica. Učenci tretjega razreda razumejo, da sta oblika in slog 

besedila odvisna od okoliščin tvorjenja ter uporabljajo izraze: vejica, opis, novica, pozdrav, 

voščilo, čestitka, pohvala in vabilo. 

8.3 Specialno-didaktična priporočila za začetno branje in pisanje 

Med priporočili je zapisano, da učenci v 1. razredu začenjajo sistematično, vendar z igro, 

razvijati sklop predbralnih/predpisalnih spretnosti, med katere sodijo tudi nekatere dejavnosti 

pri poslušanju. Eden najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na razvoj učenčeve poznejše 

bralne zmoţnosti, je redno poslušanje glasno branih ali pripovedovanih besedil. Za pripravo 

otrok na pisanje so pomembne zlasti gibalno-grafične vaje, saj jim sproščajo gibe rok, 

ozaveščajo jih o telesnem gibu in grafičnih potezah, učijo jih uporabljati različna pisala, 

pravilne drţe telesa in roke, povezujejo poslušanje in ritem besedila z gibi in potezami.  

V 2. razredu je poudarek na sistematičnem opismenjevanju, skozi katerega morajo vsi 

učenci. Glede na naš način opismenjevanja glasov s črkami je najbolj priporočljiva 

kombinirana analitično-sintetična metoda opismenjevanja z elementi globalne metode. 

Glede na različno predznanje učencev je faza sistematičnega abecednega opismenjevanja 

različno dolga. Za učence, ki imajo več predznanja pisanja in branja, ali za tiste, ki hitreje 

napredujejo zaradi večjih sposobnosti, individualiziramo opismenjevanje s samostojnim 

delom, npr. s stavnico, prostim pisanjem itd. Praviloma v 2. razredu sistematično 

obravnavamo velike in male tiskane črke, običajno pa tudi male pisane črke. Velike pisane 

učenci spoznavajo v 3. razredu.  

V 3. razredu je poudarek na utrjevanju oziroma avtomatizaciji tehnike branja in pisanja. Pri 

opismenjevanju učenci pišejo nareke in prepisujejo s table ali iz knjige. (Bešter et al., 2005) 
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8.4 Temeljni in minimalni standardi znanja ob zaključku triletja 

V spodnji tabeli so zapisani temeljni in minimalni standardi, povezani z opismenjevanjem, ki 

naj bi jih dosegali učenci ob zaključku triletja.  

Tabela 8-1: Temeljni in minimalni standardi znanja, povezani z opismenjevanjem 

Učenec glasno in tiho bere krajše, svoji starosti ustrezno povezovalno in pozivno besedilo; 

pri tem: 

- bere tekoče, pravilno in čim bolj knjiţno, 

- po branju odgovori na učiteljeva vprašanja, 

- predvidi odziv naslovnika, 

- našteje priloţnosti, ob katerih se tvori dana besedilna vrsta.  

Učenec glasno in tiho bere krajše, svoji starosti ustrezno poljudnoznanstveno besedilo, 

novico o aktualnih/zanimivih dogodkih in seznam; pri tem:  

- bere tekoče, pravilno in čim bolj knjiţno, 

- po branju odgovori na učiteljeva vprašanja o bistvenih podatkih, 

- dopolni besedilo, 

- v seznamu najde zahtevane podatke.  

Učenec s pisanimi črkami: 

- ob zgledu ali spodbudi napiše preprost pozdrav, čestitko, voščilo ali vabilo, 

- odgovarja na učiteljeva vprašanja o sebi, svojem okolju in svojih doţivetjih, 

- ob zgledu ali spodbudi napiše preprost opis ali pripoved. 

Pri tem:  

- tvori čim bolj smiselno, sovisno in zaključeno besedilo, 
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- piše čitljivo, čim bolj estetsko in pravilno, 

- pravilno zapisuje nezvočnike na koncu besede, veliko začetnico na začetku povedi, v 

osebnih in bliţnjih zemljepisnih lastnih imenih, končna ločila, vejico pri naštevanju.  

Učenec piše po nareku.  

Učenec v besedilu najde in popravi temeljne slovnične in pravopisne napake (npr. zapis 

nezvočnikov na koncu besede, veliko začetnico na začetku povedi, v osebnih in bliţnjih 

zemljepisnih lastnih imenih, končna ločila, vejico pri naštevanju). 

(vir: Bešter et al., 2005) 
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8.5 Nov učni načrt za slovenščino (2011) 

V šolskem letu 2011/12 je Ministrstvo za šolstvo začelo s sistematičnim uvajanjem 

posodobljenih učnih načrtov, ki od učencev ne zahtevajo več toliko pomnenja, zato pa več 

mišljenja in povezovanja. Tako so tudi v učnem načrtu za slovenščino posodobili cilje in 

vsebine, standarde znanja, obvezne in izbirne vsebine, medpredmetne povezave idr. Poleg 

tega nov učni načrt odlikuje enotna struktura (pet poglavij), vertikalen prikaz ciljev, 

izbirnost in didaktična priporočila s podpoglavji.  

Analiza vsebine novega učnega načrta za slovenščino, nam pokaţe nekatere spremembe na 

področju opismenjevanja otrok: 

Tabela 8-2: Primerjava starega in novega učnega načrta za slovenščino 

Učni načrt za slovenščino 

(2005) 

Učni načrt za slovenščino 

(2011) 

Sprememba 

Začetno opismenjevanje traja 

celo triletje: 

- v 2. razredu učenci 

sistematično spoznavajo 

velike in male tiskane črke, 

običajno pa tudi male pisane 

črke,  

- v 3. razredu spoznajo velike 

pisane črke.  

Začetno opismenjevanje traja 

prvi dve leti šolanja, v 3. 

razredu pa le kot utrjevanje 

in izboljševanje:  

- učenci usvojijo tehniko 

branja s tiskanimi in pisanimi 

črkami do konca 2. razreda, 

- na koncu 3. razreda tekoče 

berejo besedila, napisana s 

tiskanimi in pisanimi črkami.  

 

 

Trajanje začetnega 

opismenjevanja 

Omenja se le ko učni cilj:  

»Učenci se seznanjajo z 

računalniško tipkovnico«.  

Učni načrt pri  

medpredmetnim 

povezovanjem omenja 

digitalno pismenost učencev. 

 

Informacijska pismenost 
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Operativni cilji so razčlenjeni 

po razredih.   

Splošni in operativni cilji so 

opredeljeni za celotno 

vzgojno-izobraţevalno 

obdobje, kar učitelju 

omogoča, da avtonomno 

izbira hitrost in zaporedje 

obravnave ciljev in vsebin.  

 

 

Razčljenjenost ciljev 

 

Učni načrt ponuja nekatere 

izbirne vsebine in cilje.  

Povečala se je izbirnost na 

ravni dejavnosti pri 

obravnavanju neumetnostnih 

in umetnostnih besedil.  

 

Izbirne vsebine in cilji 

Učni načrt spodbuja 

individualizacijo, a je teţje 

uresničljiva zaradi 

učiteljevega sledenja učnim 

ciljem.  

Individualizacija pouka je še 

bolj poudarjena in smiselna, 

ker cilji in vsebine niso 

prilagojeni po posameznih 

razredih.  

 

Individualizacija pouka 

(vir: Bešter et al., 2005; Pozanovič Jezeršek, Cestnik, Čuden, Gomivnik Thuma, Hoznak, 

Kriţaj Ortar, Rosc Leskovec,& Ţveglič, 2011) 
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9 BELA KNJIGA O VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V 
REPUBLIKI SLOVENIJI (2011) 

Leta 2011 je pri nas izšla nova Bela knjiga, ki je nastala pod vodstvom dekana ljubljanske 

Pedagoške fakultete Janeza Kreka v 21-članski strokovni skupini. V procesu je skupaj 

sodelovalo 130 strokovnjakov.  

Spremembe, ki jih uvaja v šolstvo, so bile nujne, saj strokovnjaki menijo, da je ključnega 

pomena zadrţati ali še izboljšati nadpovprečno znanje učencev v naravoslovju in izboljšati 

znanje matematike. Največji korak h kakovostnemu znanju je po njihovem mnenju treba 

narediti v izboljševanju bralne pismenosti. Avtorji navajajo, da moramo pri tem več 

pozornosti nameniti razliki med spoloma. V vseh evropskih drţavah dekleta dosegajo 

pomembno višji povprečni uspeh pri bralni pismenosti. Strokovnjaki zato predlagajo, da je 

potrebno vpeljati sistemske ukrepe, s pričetkom pri začetnem opismenjevnju v vrtcih, ki bodo 

omogočili fantom pridibiti znanje, ki bo enakovredno znanju deklet. 

Med predlogi za osnovno šolo je navedeno številčno ocenjevanje ţe v tretjem in ne šele v 

četrtem razredu. Prvi tuji jezik naj bi bil obvezen ţe v drugem razredu, kot neobvezen izbirni 

predmet pa bi bil na voljo ţe v 1. razredu. V 3. triletju predlagajo strnjeno izvajanje določenih 

predmetov, saj je na ta način mogoče doseči manjše tedensko štrevilo predmetov, 

razbremenitev učencev in povečati moţnosti za medpredmetno povezovanje. Nacionalno 

preverjanje znanja predlagajo konec tretjega, šestega in osmega razreda. Med rešitvami ni več 

obveznega nivojskega pouka, zato naj bi pouk pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku v 

osmem in devetem razredu potekal v manjših skupinah. Nov zakon predvideva tudi več 

individualizacije in skupinske pomoči ter dodaten pouk slovenščine za učence, katerih 

materni jezik ni slovenščina.  

Ena izmed sprememb v Beli knjigi se navezujejo tudi na področje začetnega opismenjevanja 

v maternem jeziku. Glede na modele opismenjevanja drugod (npr. Anglija, Avstrija, Italija, 

Norveška), avtorji predlagajo, da učenci začetno branje in pisanje obvladujejo do 

zaključka drugega razreda osnovne šole. Tako lahko v tretjem razredu predvsem utrjujejo 

branje zahtevnejših besedil z razumevanjem in samostojno pišejo daljša raznovrstna besedila. 

(Krek, & Metljak (Ur.), 2011) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Nemanič Valentina; diplomsko delo 

- 40 - 

 

10 PRIMERJAVA UČNIH NAČRTOV 

V tem delu bom primerjala Učni načrt za slovenščino (2005) in Učni načrt za angleščino za 

osnovno šolo (1999). Osredotočena bom predvsem na tiste vidike, ki se navezujejo na 

področje opismenjevanja. V slovenskem učnem načrtu bom upoštevala prvo triletje (6 – 8 

let), v angleškem pa prvi dve obdobji šolanja (5 – 11 let).  

10.1 Primerjava ciljev za opismenjevanje 

Učna načrta se razlikujeta ţe v strukturi navajanja operativnih ciljev. Slovenski učni načrt je 

razdelan bolj podrobno: najprej se učni cilji razdelijo na funkcionalne in nato na operativne 

cilje po posameznih razredih. V angleškem učnem načrtu je vsako obdobje razdeljeno na štiri 

področja (govor, pisanje, poslušanje in branje), v sklopu katerih so opredeljeni cilji za celotno 

obdobje. Napredek v tej smeri je dosegel Učni načrt za slovenščino (2011), ki cilje 

opredeljuje za celotno triletje in ne za vsak posamezen razred.  

Razlike med učnimi cilji, ki jih zastavljata učna načrta, so opazne na področju branja in 

pisanja. Pri branju učni načrt za angleščino opredeljuje, da učenci obeh obdobij berejo s 

pomočjo bralnih strategij, kjer je pomembno slušno zavedanje, prepoznavanje besed, 

slovnično zavedanje in kontekstualno razumevanje. Tako učenci prvega obdobja poimenujejo 

črke v abecedi, povezujejo glasove s črkami, prepoznavajo zloge, berejo znane besede in so 

pozorni na pomen besedila. Slovenski učenci se v prvem triletju seznanijo z zapisanimi 

besedili: listajo knjige, prepoznavajo črke, vadijo glasno in tiho branje besedil, pri čemer so 

pozorni na knjiţno branje črk in naglaševanje besed. Učenci naj bi prav tako brali naslikane 

zapovedi, glasno in tiho brali enopovedne zapovedi, obvestila, poludnoznanstvena besedila in 

opozorila. Pri tem je poudarjeno, da besedilo preberejo dvakrat. Slovenski učni načrt tako v 

ospredje postavlja knjižno branje, naglaševanje, glasnost branja in manj pozornosti 

namenja razumevanju prebranega. Ravno to je v ospredju v angleškem učnem načrtu, saj je 

eno izmed področij namenjeno le temu. Analiza bralnega področja pokaţe, da v slovenskem 

učnem načrtu primanjkuje tudi področje, namenjeno informativnemu branju. Angleški učni 

načrt ţe v prvem obdobju spodbuja učence, da uporabljajo priročnike v različne namene in jih 

uči, da lahko besedila o enaki temi vsebujejo različne informacije. V slovenskem učnem 

načrtu se prav tako ne omenja učenčevo opazovanje lastnega procesa branja, kako učenci 

reflektirajo proces razvijanja svoje bralne zmoţnosti. Ta metakognitivna strategija nakazuje, 
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da so učenci ozaveščeni, da obstajajo različne strategije bralnega razumevanja in da lahko 

izmed njih izberejo sebi najprimernejšo. Slovenski učni načrt pozablja tudi na šibkejše 

bralce, saj za razliko od angleškega, nikjer ne omenja, kako ravnati z njimi.  

Primerjava učnih ciljev s področja pisanja pokaţe, da je angleški učni načrt v marsikaterem 

pogledu zasnovan bolj smiselno. V angleškem učnem načrtu je velik del začetnega pisanja 

namenjen sestavi in pripravi besedila. Učenci morajo pri pisanju upoštevati namen in bralca 

besedila, zapisano jasno strukturirati ter ustrezno načrtovati. V drugem obdobju je poudarek 

na tem, da znajo načrtovati, izdelati osnutek, korigirati in predstaviti svoj pisni izdelek. 

Slovenski učni načrt se ne posveča toliko oblikovni strani zapisa. Večji del ciljev je namenjen 

vaji pisanja: učenci prepisujejo s table ali iz knjige krajša besedila, sledijo počasnemu nareku 

besed in povedi, zapisujejo svoje misli in tuje občutke – pri tem je teţišče na pomenu, ne na 

pravilni obliki zapisa. Učna načrta različno pojmujeta tudi spoznavanje ločil: angleški učenci 

ţe v prvem obdobju spoznajo rabo velike začetnice, pike, vprašaja in vejice; v drugem 

obdobju pa še klicaja, narekovaja in opuščaja. Slovenski učenci se z ločili seznanijo šele v 

drugem razredu, ko spoznajo rabo velike začetnice na začetku povedi in v osebnih lastnih 

imenih, pike, vprašaja in klicaja. Primerjava ciljev pokaţe, da v slovenskem učnem načrtu 

manjkajo tudi učni cilji, ki se ukvarjajo s črkovanjem. Angleški učenci v prvem obdobju 

povezujejo zvok z ustrezno črko, črkujejo znane besede, s pomočjo slovarjev preverjajo 

pravilnost črkovanja in navajajo razloge za pravopisne napake. Slovenski učni načrt se manj 

ukvarja s samim črkovanjem: učenci sami napišejo črke in jih povezujejo z glasovi, v zapisani 

besedi zaznamujejo enake črke, v besednih parih pa različne. Učna načrta  se večinoma 

ujemata v ciljih v sklopu pisave. Angleški in slovenski učenci se naučijo, kako drţati pisalo, 

pisanja od leve proti desni in od zgoraj navzdol, pravilno zapisovati velike in male črke ter 

zdruţevanje črk. Razlika nastane, če primerjamo starost učencev, ki dosegajo te cilje: v 

Sloveniji učenci prvega triletja le vadijo osnove pisanja, medtem ko je v angleškem učnem 

načrtu za učence drugega obdobja navedeno, da pišejo čitljivo s tiskanimi in pisanimi črkami. 

(Bešter et al.,2005; DfEE/QCA, 1999)  
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10.2 Primerjava standardov znanja 

Učna načrta imata različna sistema tudi pri zastavljanju standardov znanja. V angleškem 

učnem načrtu so zajeti v obliki osmih stopenj uspešnosti, a je pri tem določeno, kateri nivo naj 

bi dosegli učenci vsakega obdobja, npr. učenci KS1 naj bi dosegli 1. – 3. stopnjo, učenci KS2 

pa 2. – 5. stopnjo. Pri tem je zapisano, da večina sedemletnikov ob zaključku prvega obdobja 

dosega 2. stopnjo, enajstletniki, ki so zaključili drugo obdobje, pa 4. stopnjo na lestvici. 

Učitelji ob koncu šolskega leta učenca uvrstijo na lestvico, v skladu z opisom določene 

stopnje. Slovenski učni načrt zastavlja temeljne in minimalne standarde, ki naj bi jih dosegli 

učenci ob koncu triletja. Zapisani so v obliki ciljev, ki jih morajo učenci doseči za 

napredovanje.  

Ţe primerjava strukture obeh učnih načrtov nam pokaţe, da imajo slovenski učenci majhno 

možnost napredka. Učni načrt zastavlja zgolj minimalne standarde, ki jih morajo učenci 

doseči, kar nanje ne deluje motivacijsko. Angleški sistem deluje motivacijsko, učencem kaţe 

napredek pri branju in pisanju iz leta v leto, saj jih spremlja ena sama lestvica napredka skozi 

celotno šolanje in imajo moţnost, da doseţejo višjo stopnjo. Če upoštevamo, da naj bi učenci 

KS1 dosegali prve tri stopnje, vidimo kako nizko so zastavljeni cilji v učnem načrtu za 

slovenščino ob zaključku triletja. Standardi kaţejo, da naj bi angleški učenci pri šestih letih 

brali z razumevanjem in izraţali mnenje o prebranem, medtem ko je v našem učnem načrtu 

poudarek na tekočem in knjiţnem branju in premalo na razumevanju prebranega. Prav 

tako od učencev ne zahteva, da podajajo mnenje o prebranem, kar pa je angleškem načrtu 

poudarjeno na vsaki stopnji. Standardi, ki so pričakovani za KS2 kaţejo, da angleški učni 

načrt od učencev zahteva uporabo sklepanja in ţeli, da učenci utemeljijo svoje mnenje, da 

samostojno pridobivajo informacije iz različnih virov, česar naš učni načrt med standardi ne 

omenja.  

Tudi na področju pisanja, naši standardi navajajo le nekaj osnovnih ciljev, v primerjavi z 

angleškim učnim načrtom. Tako naj bi naši osemletniki s pisanimi črkami pisali enostavna 

besedila ali nareke, medtem ko je za angleške sedemletnike pričakovano, da pri pisanju 

besedil uporabljajo široko besedišče, ustrezno uporabljajo veliko začetnico in ločila ter 

celotno besedilo smiselno organizirajo. Postavljeni standardi nam zopet pokaţejo, da je v 

slovenskem učnem načrtu še vedno v ospredju čitljivo, slovnično pravilno in estetsko pisanje, 
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medtem ko se angleški učni načrt osredotoča na vsebino zapisanega, logično razvijanje idej in 

domiselnost besedila. (Bešter et al., 2005; DfEE/QCA, 1999)  

10.3 Primerjava uporabe učnih pripomočkov 

Učitelji pri začetnem opismenjevanju uporabljajo različne učne pripomočke, s katerimi ţelijo 

učencem olajšati ali popestriti delo. Učenci z njihovo pomočjo spoznavajo glasove in črke ter 

utrjujejo grafomotorične spretnosti.   

V Angliji učitelji pri opismenjevanju večinoma uporabljajo razne plakate s črkami, kartice z 

besedami, magnetne ali lesene črke/besede, kocke z zlogi, kartice s sličicami in bralne vreče. 

Pri pouku so vedno bolj razširjene velike knjige (ang. big book), ki so namenjene skupnemu 

branju učitelja in učencev. Gre za večje formate knjig, ki nudijo boljšo demonstracijo in 

učencem omogočajo, da se pridruţijo učitelju pri branju.  Z boljšo organizacijo razredov se je 

uveljavila delitev na posamezne kotičke: pisalni kotiček z različnimi listi, pisali, slovarji in 

plakati z abecedo; bralni kotiček, ki je urejen kot razredna knjiţnica ter računalniški 

kotiček, kjer se učenci seznanjajo z uporabo IKT. Uporaba te je v današnji šoli nadvse 

pomembna in poudarjena – v pouk je vključena uporaba računalnika, projektorja, radia, 

televizije, kamere in interaktivne table. Učitelji uporabljajo tudi PowerPoint predstavitve, s 

pomočjo katerih predstavi zgodbo ali pesem na izviren način. Vanjo lahko vključijo 

fotografije, risbe učencev in spletne povezave za nadaljnje branje. Veliko šol nudi uporabo 

tiskalnika, tako da si lahko učenci sami izdelajo svojo knjigo ali revijo. Zadnja leta v šolah 

vzpodbujajo rabo interneta, saj si lahko na ta način učenci različnih šol ali drţav dopisujejo 

preko e-pošte. Raziskave namreč kaţejo, da se otroci vedno bolj zanimajo za digitalno 

pismenost, ker se zavedajo, da gre za resnično branje in pisanje, ki ga vsakodnevno izvajajo 

starši in ostali odrasli. (Coates, Griffiths, Medwell, Minns, & Wray, 2001) 

V Sloveniji je pri pouku opismenjevanja najbolj razširjena raba stavnice. Gre za preizkušen in 

uveljavljen pripomoček, ki omogoča otrokom prirejanje črk glasovom in obratno. Najdemo jo 

v različnih oblikah – slikovno-črkovna stavnica, elektronska stavnica, magnetna stavnica in 

stenska stavnica. Poleg tega učitelji pri začetnem opismenjevanju uporabljajo didaktične 

kocke s črkami, tablice iz pleksi stekla, barvne krede ipd. Pri izvajanju grafomotoričnih vaj so 

jim v pomoč zabojčki z mivko/peskom in pretikanke. Tako kot v Angliji, se tudi pri nas vedno 

bolj uveljavlja uporaba IKT: računalnika, projektorja, televizorja, radia, uporaba spletnih 
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slovarjev in e-knjiţnice. Sploh zadnja leta se širi uporaba interaktivne table, ki je koristna 

tudi pri začetnem opismenjevanju – omogoča večjo preglednost (uporaba barvnih pisal), 

boljši izkoristek časa, laţjo sledljivost in neomejenost prostora. Uporaba table pa pomeni 

dodatno motivacijo učencev in jim omogoča kvalitetnejše sledenje pouku. (Bračič, 2010) 

Nekateri učitelj v prvem razredu učilnico spremenijo v pravo opismenjevalno okolje:  

- igralne kotičke opremijo z napisi (velike tiskane črke v kombinaciji s sličico), 

knjigami in opismenjevalnimi pripomočki, npr. imeniki in recepti, 

- za dejavnosti v jutranjem krogu pripravijo preprogo z moţnostjo pogleda na 

tablo/plakat, 

- vsakodnevno jutranje sporočilo je otrokom vir zanimive dnevne informacije in 

predstavlja izhodišče za spontano branje, 

- »branje« tabel omogočajo tudi zapisane informacije v razpredelnicah (urniki, 

koledarji, razredna pravila, vremenske karte), 

- računalnik, ki otrokom ponuja nova sredstva za oblikovanje in branje besedil.  

V začetnih razredih je igra prevladujoča dejavnost, zato tudi v procesu opismenjevanja 

prevladujejo didaktične igre, med katerimi prevladujejo simbolne in abecedne igre (spomin, 

tombola, domine in druge). V času opismenjevanja lahko učitelj v razred vnese potrebno 

sprostitev tudi z lutko. Z njo lahko učenci krepijo samozavest, kar je zlasti pomembno za 

otroke s teţavami pri začetnem branju in pisanju. S preusmerjanjem pozornosti na lutko, bodo 

učenci vztrajali dalj časa, saj je na začetku opismenjevanja potrebnih zelo veliko vaj. 

(Grginič, 2009) 
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10.4 Primerjava poudarka na branju besedil izven pouka  

V Angliji in pri nas so znani številni projekti druţinskega branja, ki so v pomoč otrokom na 

njihovi poti do uspešnega bralca. Takšni projekti spodbujajo branje leposlovja pri učencih, saj 

jim omejen čas v šoli tega ne dopušča. V Angliji in Sloveniji je razširjen projekt Knjižni 

nahrbtnik ali Bralna vrečka. Učenci lahko v vrečki vsak teden odnesejo domov eno ali dve 

knjigi, ki ju sami izberejo ter knjiţni karton z dodatnimi nalogami. Temu starši dodajo 

pravljični zvezek (v Angliji bolj znan kot ang. reading record), kamor otroci rišejo, lepijo, 

slikajo, pišejo ter po svoje ustvarjajo. (Grginič, 2009)  

Za vzpodbujanje branja v Angliji deluje več organizacij, ki z različnimi programi pristopajo k 

učencem: 

- The Centre for Literacy in Primary Education (CLPE) je jezikovni in opismenjevalni 

center, ki izdaja knjige, ki vzpodbujajo opismenjevanje otrok. Organizirali so več 

projektov, s katerimi ţelijo izboljšati branje otrok: BookPower, The Power of Reading 

Project, The Reader in the Writer.  

- The National Literacy Trust je dobrodelna organizacija, ki si prizadeva k nastajanju 

pismenega naroda. S programi Family Reading Campaign, Reading Champions: 

Reading the Game in Talk to your Baby spodbujajo branje učencev doma, skupaj s 

starši. S programom Reading Connects se povezujejo s šolami in poskušajo ustvariti 

bralno kulturo med učenci.  

Branje po pouku je v večini angleških šol organizirano tudi v obliki bralnih klubov, kjer 

učenci berejo knjige, debatirajo o prebranem in na ta način spoznavajo različne poglede na 

prebrano. (Graham, & Kelly, 2008) 

 V Sloveniji sta ţe dalj časa razširjena projekta domače branje in bralna značka. V sklopu 

domačega branja učenci v danem obdobju doma preberejo določeno knjigo in jo nato skupaj 

v šoli analizirajo. Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se 

razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in knjiţevnosti ter dejavnostim šolske 

knjiţnice, hkrati pa je kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bliţja otrokom in 

mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse ţivljenje. Razširjena je tudi EKO 

bralna značka, kjer je sodelovanje prostovoljno. Za priznanje morajo učenci prebrati najmanj 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Nemanič Valentina; diplomsko delo 

- 46 - 

 

dve knjiţni deli s seznama ali poljubni deli z ekološko tematiko. (Društvo Bralna značka 

Slovenije, 2012) Projekt Knjižni molj učence spodbuja k likovnem, glasbenem, lutkovnem, 

plesnem in gledališkem poustvarjanju po prebrani pravljici. Učinkovit projekt za spodbujanje 

otrok k branju je Noč branja. Z njim poskušajo doseči doţivljanje branja kot dogodek, 

spoznavanje pomena branja za smotrno preţivljanje prostega časa, razvijanje kreativnosti ob 

branju, veselja do branja in druţenje. Učni načrt za slovenščino (2005) med didaktičnimi 

priporočili navaja še nekaj projektov, s katerimi se povezuje šolsko branje: projekt 

družinskega branja, metoda dolgega branja v šoli ter branje na deževen dan v 

podaljšanem bivanju. (Bešter et al., 2005)  

10.5 Primerjava vključenosti staršev v proces opismenjevanja 

Tako angleški kot slovenski učni načrt ne omenjata vključevanja staršev v proces 

opismenjevanja. Povsem logično pa je, da se starši v proces vključujejo oz. ţe pred samim 

opismenjevanjem ozaveščajo in motivirajo otroka za branje in pisanje. Priročnik Primary 

English navaja, da bodo otroci, katerim starši berejo znake in se z njimi igrajo na računalniku 

ţe pred šolo, razumeli razliko med znaki in besedilom. S tem jim namreč pomagajo poiskati 

povezavo med govorjeno in pisano besedo. V Angliji je pri začetnem opismenjevanju posebej 

poudarjena vloga starša kot vzornika otroku – starši naj bi tudi sami veliko brali, obiskovali 

knjiţnico in s tem pokazali otroku, kako pomembna je pismenost v vsakdanjem ţivljenju. 

(Coates et al., 2001) Za izboljševanje pismenosti otrok so v Angliji učitelji s starši uvedli 

program PACT. Gre za dogovor, da starši spodbujajo in poslušajo branje otrok doma ter na 

list zapišejo komentarje o otrokovem branju. Pri tem je poudarjeno, da branje doma ne sme 

trajati predolgo; najmlajši naj bi brali pribliţno 10 minut, razen če sami ne pokaţejo ţelje po 

daljšem branju. Od leta 1992 je nacionalno razširjen program Bookstart, katerega namen je 

pribliţati knjige najmlajšim. Sestavljen je iz več paketov, ki so namenjeni otrokom različnih 

starosti. Program ţe pri najmlajših gradi temelje opismenjevanja in jim nudi uţitek ob 

pregledu knjig s starši. Branje s starši spodbujata tudi Family Reading Campaign in The 

Young Readers Programme, ustanovljena v sklopu National Literacy Trust. Oba programa 

spodbujata branje za uţitek in pomagata učencem, da doseţejo napredek. (Graham, & Kelly, 

2008)  
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Nekaj razlik med angleškimi in slovenskimi osnovnimi šolami najdemo ob pregledu spletnih 

strani, npr. šole v Angliji namenjajo večjo pozornost samemu ozaveščanju staršev o doseţkih 

otrok: 

Slika 2: Poročanje bralnih rezultatov staršem preko spletne strani 

 

(vir: Charles Dickens Primary School, 2012)  

Spletne strani angleških osnovnih šol so bogato opremljene z navodili, na kakšen način lahko 

starši pomagajo otroku pri branju in pisanju. Velikokrat so na straneh dodane povezave za 

igre, pri katerih učenci vadijo branje in pisanje. Učitelji večkrat na leto v obliki pisem 

staršem objavijo, kaj bodo učenci delali v prihajajočih tednih na področju branja in pisanja in 

na kakšen način jim lahko starši doma pomagajo. Očitno je, da se učitelji v Angliji zavedajo 

napredka, ki ga je prinesla tehnološka doba in to znajo izkoristiti tudi na ta način, da preko 

interneta posredujejo staršem njihove dolţnosti, npr. otrok naj doma bere vsak večer, pri 

čimer mu pomagajo starši. (English Martyrs Catholic Primary School, 2012)  

V Sloveniji se z zgodnjim opismenjevanjem otrok ukvarja psihologinja Ljubica Marjanovič 

Umek, ki pravi da je izjemno pomembno, da starši otroka spodbujajo k opismenjevanju tako 

rekoč od rojstva. Sprva s pogovorom, kmalu pa tudi s prebiranjem slikanic in knjigic. Prav 

redno branje z otrokom je eden od temeljev uspešnega opismenjevanja. Pomembno je tudi, da 

otrok veliko riše in s tem uri grafomotorične spretnosti. Umekova poudarja, da starši ne 

smejo siliti otroka k pisanju ali branju, ker bi s tem vzbudili odpor do učenja nasploh. 
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Priporoča, da naj dejavnosti vedno potekajo v obliki igre in zabavnega druţenja z otrokom. 

(Marjanovič Umek, 2005)  

Tudi Marija Grginič (2009) zagovarja mnenje, da starši ţe zgodaj berejo otrokom, a meni, da 

bi bilo pri tem starše priporočljivo opozoriti na to:  

- da odrasli glasno berejo, medtem ko otrok posluša ob lastnem sledenju napisanim 

besedam v besedilu, 

- da starši otroku večkrat preberejo ista besedila, 

- da znana kratka ritmična besedila skupaj izrekajo ter jih gibalno spremljajo s 

ploskanjem, topotanjem ali udarjanjem z nogami, 

- da so navodila na spremnih knjiţnih kartonih namenjena odraslim, ki jih nato 

posredujejo otrokom. 

- da starši v dodaten zvezek ovrednotijo bralne aktivnosti otroka.  
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11 PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED UČBENIKI ZA 
RAZVIJANJE BRANJA IN PISANJA  

11.1 Učbeniki za slovenski jezik 

V Sloveniji obstaja več didaktičnih kompletov za poučevanje branja in pisanja. Od učitelja je 

odvisno, katerega bo izbral, na kakšen način bo potekalo delo v razredu, katere metode bo 

uporabil in kako hitro bo napredoval s snovjo. Kompleti, ki jih uporabi učitelj pa morajo biti 

akreditirani s strani Sveta za splošno izobraţevanje. Marija Grginič v priročniku za učitelje 

Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole predlaga, da učitelj pri pridobivanju 

zgodnje pismenosti posamezno uro razdeli na tri dele: delo v jutranjem krogu, bralne 

aktivnosti v paru in delo v manjših skupinah kot dodatni predlog. (Grginič, 2009) 

V nadaljevanju bom predstavila zastopanost različnih tipov nalog v učbenikih za 

opismenjevanje v posameznih razredih. Analizirala sem didaktične komplete ABC (Zaloţba 

Izolit), Svet besed (DZS), S slikanico na rami (Mladinska knjiga) in Besede gradijo svet 

(Rokus).  

Vso pregledano gradivo je za učence privlačno in deluje motivacijsko, saj je barvno bogato in  

ilustrirano. Motivaciji učencev so namenjene tudi osrednje zgodbe, ki povezujejo vaje v 

delovnih zvezkih (npr. Švigazajček, Gaja in vesoljček ipd.). Glavni namen zgodb je motivirati 

otroke, da prek reševanja problemov usvajajo znanje, potrebno za pisanje in branje.  

Delovni zvezki so večinoma individualizirani tako, da nudijo naloge višje stopnje, saj se 

lahko zgodi, da je v oddelku otrok, ki je ţe popolnoma opismenjen in bi se pri pouku 

dolgočasil. Večinoma so nivojsko strukturirani tudi delovni listi. Vrstni red obravnave črk ni 

abecedni, saj avtorji upoštevajo najpogostejše pojavljanje črk v besedah, grafomotorično 

zahtevnost zapisa in slišnost glasov v besedah.  

Gradivo je pri večini zaloţb sestavljeno iz več delov, ki vsebujejo primere nalog za 

uresničevanje učnih ciljev (grafomotorične vaje, slikopise, fonološke vaje). Zasnovani so na 

temah simbolne igre. Nekateri kompleti vsebujejo še dodaten del, namenjen grafomotoričnim 

vajam, delovne liste za utrjevanje snovi ali nalepke s slikami, črkami in zlogi.  
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Analiza učbenikov za prvi razred pokaţe, da je največji del pouka slovenščine namenjen 

grafomotoričnim vajam. Te so zajete v različnih nalogah, kjer morajo učenci risati navpične, 

vodoravne, poševne, lomljene, centrifugalne in centripetalne črte. Naloge so popestrene tako, 

da učenci rišejo črte kot vzorce v omejenem prostoru, prepoznavajo nastale oblike in pri 

risanju uporabljajo različna pisala. Več nalog je namenjenih učenčevemu pripovedovanju in 

opisovanju ob slikah. Pomemben deleţ zavzemajo naloge namenjene slušnemu razlikovanju 

posameznih glasov in določanju njihovega mesta v besedi. Ker učenci še ne berejo, se v 

učbenikih nahajajo napisi in piktogrami, ki jih otroci poznajo iz vsakdanjega življenja. Na ta 

način prepoznavajo napise na izdelkih, blagovne znamke ali prometne znake in pridobivajo 

občutek za branje. V učbenikih za prvi razred je kar nekaj nalog, ki se osredotočajo na 

zaznavanje začetnega glasu v besedi. Manj nalog je namenjenih zaznavanju končnega glasu. 

Začetne vaje posvečajo pozornost tudi orientaciji: na telesu, na tabli, v prostoru in na listu; 

nekateri učbeniki vključujejo še orientacijo v mreţi ali tabeli. Branju je v učbenikih 

namenjenih kar nekaj slikopisov, ki učencem olajšajo branje enostavnih povedi ali besedil. 

Manj je nalog, ki vključujejo ritmično zlogovanje besed, razločevanje dolgih in kratkih besed, 

vidno prepoznavanje črk v besedah in prepoznavanje besede v besedi. Le v posameznih 

učbenikih so dodane naloge, pri katerih učenci poiščejo rime med besedami ali postavljajo 

besede na stavnici (npr. dopolnjujejo besede s stavčnimi listki). (Grginič, 2007a; Grginič, 

2007b; Grginič, Justin, & Pečjak, 2007; Frančeškin, Ropič, & Urbančič Jerovšek, 2008; 

Porenta, & Šalehar, 2003; Gomboc, Gruden-Ciber, Jamnik, & Rot Vrhovec, 2009; Gomboc et 

al., 2011)  

Kompleti za drugi razred so večinoma zasnovani tako, da učenci v prvi četrtini šolskega leta 

spoznajo velike tiskane črke. V drugi četrtini šolskega leta so načrtovane male tiskane črke. 

Učenci v celotnem obsegu abecede berejo in vadijo zapis malih tiskanih črk, medtem ko 

zgodbe ali zapise še vedno pišejo z velikimi tiskanimi črkami. V drugi polovici šolskega leta 

postopoma spoznavajo in vadijo male pisane črke. Posledično je velik del nalog v učbenikih 

za drugi razred namenjen pisanju in vadbi normiranih oblik velikih tiskanih, malih tiskanih 

in malih pisanih črk. Vaje so popestrene z različnimi dopolnilnimi dejavnostmi – barvanje 

črk, izdelava abecedne knjige, delo s stavnico, pisanje enostavnih povedi ipd. Še vedno je 

veliko nalog, pri katerih učenci pripovedujejo in opisujejo prikazano. Posamezne vaje so 

namenjene orientaciji na listu ter prepoznavanju piktogramov, napisov. Učbeniki so bogato 
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opremljeni s slikopisi, enostavnimi poljudnoznanstvenimi in pripovednimi besedili, 

namenjenimi branju. Zapisanim besedilom sledijo naloge bralnega razumevanja. Tako kot v 

prvem razredu, je še vedno pomembno vidno prepoznavanje črk v besedah in zaznavanje 

začetnega ter končnega glasu v besedi. V učbenikih najdemo naloge, ki od učencev zahtevajo 

slušno razlikovanje posameznih glasov in določitev njihovega mesta v besedi. Za razliko od 

prvega razreda, se na novo pojavijo naloge za ustrezno rabo velike začetnice ter povezovanje 

črk z glasovi. (Grginič, 2010a; Grginič, 2010b; Grginič, & Urbančič Jelovšek, 2003; Kern, 

Kramarič, Pipan, Ropič, & Urbančič Jelovšek, 2011; Gruden-Ciber, Jamnik, Medved-Udovič, 

Osterman, & Potočnik, 2009)  

V učbenikih za tretji razred je bistveno manjši deleţ nalog, ki se ukvarjajo s samim 

opismenjevanjem. Učenci v tretjem razredu na novo spoznajo pisanje normirane oblike 

velikih pisanih črk. Največji del delovnih zvezkov zavzemajo naloge za vajo pisanja, kjer 

učenci urijo osvojeno znanje: samostojno tvorijo neumetnostna besedila, vstavljajo 

manjkajoče besede, tvorijo verige besed ali zapisujejo nadaljevanje zgodbe. Veliko je tudi vaj, 

kjer je pomembno branje z razumevanjem – vsakemu pripovednemu ali 

poljudnoznanstvenemu besedilu sledijo dodatne naloge o prebranem. Glede na drugi razred je 

večji deleţ vaj za pisanje velike začetnice in ustrezno rabo ločil. V posameznih delovnih 

zvezkih za tretji razred še najdemo posamezne vaje za urjenje grafomotorike, orientacije in 

branje slikopisa. (Grginič, & Kriţaj Ortar, 2007a; Grginič, & Kriţaj Ortar, 2007b; Kranjc, 

Porenta, & Šalehar, 2008) 
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11.2 Učbeniki za angleščino 

Angleške osnovne šole ne izdajajo seznamov obvezne literature in tako je njihova izbira 

prepuščena učiteljem. Ministrstvo za šolstvo sicer objavi kriterije, katerim naj bi gradivo 

ustrezalo in so šolam v pomoč pri izbiri gradiva. Po danih kriterijih, naj bi program: 

- zajemal kakovostne sistematične in sintetične fonetične naloge, kot osrednji pristop 

pri dekodiranju zapisanega. Le tako se učenci naučijo asociativne zveze glas – črka, 

zdruţevati glasove, črkovanja besed ter razumejo, da sta si zdruţevanje in ločevanje 

nasprotna procesa.  

- omogočal učencem usvojiti fonetično znanje in spretnosti, z uporabo sistematičnih in 

sintetičnih programov pri petih letih. Pri tem je potrebno upoštevati, da morajo otroci 

do konca KS1 tekoče brati. Učitelji se sicer sami odločijo, kdaj bodo začeli s 

programi, a je smiselno pričakovati, da bo večina otrok tega sposobna pri petih letih.  

- bil sestavljen za dnevno diskretno poučevanje, z možnostjo napredka od 

enostavnejših k težjim fonetičnim nalogam, ki se večinoma nanašajo na asociativno 

povezovanje glas – črka. Program naj bi zavzemal področje soglasnikov in 

samoglasnikov ter tako učencem omogočal branje enostavnih besed.  

- omogočal ocenjevanje učenčevega napredka. Program mora učiteljem omogočiti, da 

sledijo učenčevemu napredku, ga ocenijo in identificirajo teţavna področja.  

- uporabljal multi-senzorni pristop, pri katerem se učenci učijo s pomočjo vizualnih, 

slušnih in kinestetičnih aktivnosti. Aktivnosti morajo biti zastavljene na zanimiv 

način, vendar morajo imeti v ospredju fonetični cilj. Pri tem se morajo izogibati 

preveč kompleksnim in zapletenim dejavnostim, ki vzamejo preveč časa za 

razumevanje in tako morda zavedejo učence, da se ne osredotočajo na cilj učenja.  

- demonstriral, da se pri branju glasovi zdruţujejo od leve proti desni, 

- demonstriral, da se lahko besede ločijo na glasove s črkovanjem in da gre pri branju za 

nasproten proces z zdruţevanjem glasov, 
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- zagotavljal, da učenci uporabljajo fonetično znanje in spretnosti kot prvi pristop k 

branju in črkovanju, kljub nekaterim fonetično neobičajnim besedam, 

- zagotavljal, da učenci spoznajo tudi pogoste besede, ki ne potrjujejo popolnoma 

pravila o asociativni povezavi glas – črka, 

- omogočal, da učenci spoznajo tudi nekatere nenavadne besede. Program ne sme 

opuščati naloge višje stopnje, (npr. ločevanje fonetično nenavadnih glasov in črk), 

- zagotavljal, da učenci z napredkom na zgodnji stopnji, vadijo in berejo besedila, ki so 

jih zmoţni dekodirati in na ta način doţivijo uspeh ter se naučijo zanesti na fonetične 

strategije. Pri tem je pomembno, da so besedila primerna stopnji znanja učencev. 

(Department for Education, 2012a) 

 

Ker v Angliji šolska zakonodaja ne določa seznama literature, ki jo učitelj uporablja pri 

poučevanju, bom podala nekaj primerov programov. Ti so objavljeni na spletni strani 

Ministrstva za šolstvo, saj ustrezajo izbranim kriterijem: 

- Phonics International (Debbie Happlewhite) je celovit program, namenjen 

predšolskim učencem, učencem prve in druge stopnje obveznega šolanja. Uporabljen 

je lahko kot program za učenje črkovanja. Priporočajo ga tudi kot program za odrasle, 

ki se učijo angleškega jezika. Program sestavlja dvajset abecednih shem, plakati za 

povezavo glas-črka, spominske karte, avdio-vizualni material in besedila za branje.  

- Read Write Inc (Oxford University Press) spodbuja multi-senzorno učenje preko 

raznih aktivnosti. Ţe predšolski otroci spoznavajo odnos med glasovi in črkami, pri 

čemer je v ospredju zgodba. Komplet je sestavljen iz spominskih kart, plakata s 

črkami, več knjig z besedili ter delovnih zvezkov, namenjenih vaji. 

- Sound Discovery (Synthetic Phonics Ltd) je program, ki uči branja, črkovanja in 

pisanja. Dodano je tudi gradivo za učence s teţavami na bralnem področju in 

dislektičnim učencem. Z enostavnimi besedili spodbujajo branje učencev na zgodnji 

stopnji. Dodan je list, na katerem so zapisane teţje besede iz vseh enot programa.  
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- Jolly Phonics (Jolly Learning Ltd) je program, s katerim učenci hitro spoznavajo 

glasove in črke (4-5 na teden), njihovo zdruţevanje ter branje neznanih besed. Hkrati 

se seznanijo s pisavo in v besedah poimenujejo glasove. Po šestih tednih učenci 

spoznajo teţje besede.  

- Floppy’s Phonics Sounds and Letters (Oxford University Press) se tesno povezuje s 

programom Oxford Reading Tree. Učenci vsakodnevno sledijo enakemu procesu tako, 

da najprej ponovijo predhodno fonetično znanje, nato poslušajo in ponavljajo nov 

glas-črko ob sliki, zdruţujejo enostavne besede in vadijo izgovor novega glasu. Na 

koncu učenci z delovni listi vadijo povezavo novega glasu s črko, berejo enostavna 

besedila, v katerih se nahaja nov glas-črka ter vadijo branje v knjigah.  

- Phonics Bug (Pearson) je program, ki zagotavlja hiter napredek učencev na bralnem 

področju. Učencem ponuja sistematičen pouk, podkrepljen z delom na interaktivni 

tabli ali računalniku. Program nudi dodatno pomoč učencem, ki zaostajajo na bralnem 

področju, vsem učencem pa so na voljo tiskane in e-knjige, namenjene branju doma.  

- Letters & Sounds (DfE) je program za pridobivanje fonetičnega znanja, ki je 

strukturiran v šestih stopnjah.  

- Sounds-Write (Sounds-Write Ltd) program je oblikovan tako, da učiteljem omogoča 

delo s celim razredom, delo v manjših skupinah ali individualno delo. Učencem na 

jasen način prikaţe, kako je sestavljena angleška abeceda. Naloge se stopnjujejo po 

teţavnosti, tako da učenci najprej spoznajo enostavne besede, nato pa število glasov v 

besedi narašča. Vsa področja so okrepljena z vajami, katerim je priloţen tudi list s 

pogosto zastopanimi besedami.  

Kot dodatne programe navajajo še: Project X phonics (Oxford University Press), Songbirds 

(Oxford University Press), Read Write Inc. Fresh Start (Oxford University Press), Bug Club 

(Pearson), Reading Corner Phonics (Franklin Watts), Jolly Readers (Jolly Learning Ltd), 

Dandelion Books (Phonic Books Ltd), Autopress Education (Letters and Sounds Resources) 

in Sound Phonics (Schofield & Sims). (Department for Education, 2012b)  

Opisala bom še najbolj razširjen bralni program v Angliji je Oxford Reading Tree, katerega 

danes uporablja več kot 80 % osnovnih šol. Gre za delovno gradivo, ki temelji na fonetični 
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metodi branja in je sestavljeno iz delovnih zvezkov ter preko 200 zgodb, namenjenim branju. 

Program je sestavljen iz več stopenj, ki  naraščajo s teţavnostjo bralnega gradiva. Za 

posamezno stopnjo so določeni tudi cilji na področju besednega, stavčnega in besedilnega 

nivoja. 

- Na stopnji 1 (starost 4 – 5 let) imajo osrednjo vlogo zgodbe o druţini, ki jo sestavljajo 

oče, mama, Biff, Chip, Kipper in pes Floppy. Učitelj na tej stopnji s pomočjo zgodbic 

spodbuja diskusijo z enostavnimi vprašanji. Pri tem pušča učencem svobodo, da sami 

tvorijo povedi in je pozoren na pravilno rabo besedišča, tvorjenje povedi, predlogov in 

razlago idej. Vseskozi je poudarjena raba velikih knjig (ang. big books), na katere se 

nanašajo nadaljnje naloge. Učenci pri delu uporabljajo kartice z besedami za laţje 

prepoznavanje besed in krepitev besedišča.  

- Na drugi stopnji (starost 4 – 5 let) je poudarjeno, da učenci sami poiščejo povezave 

med znanimi zgodbami ter opišejo podobnosti in razlike. Učitelj z raznimi igrami 

spodbuja tvorjenje celih povedi pri govoru (npr. I have a space on my right...), vidni 

spomin in natančno opazovanje. Na področju fonološkega zavedanja so v ospredju 

naloge prepoznavanja začetnega glasu, rim in abecednega zaporedja.  

- Tudi tretja stopnja (starost 5 – 6 let) zajema aktivnosti pogovora, primerjave knjig, 

poslušanja, in kvizov. Z nalogami se preverja učenčevo razumevanje prebranih 

povedi. Na tej stopnji učenci začnejo spoznavati veliko začetnico. Pri pregledu velikih 

knjig so pozorni na glagole. Na besednem nivoju učenci iščejo, prepoznavajo in 

povezujejo besede (npr. besedni loto). Na področju slušnega zavedanja učenci iščejo 

sličice, ki se začnejo na enak glas, povezujejo sličice z začetno črko, jih urejajo po 

abecedi ter opaţajo vzorce oz. podobnosti med zapisanimi besedami.  

- Stopnja 4 (starost 5 – 6 let) spodbuja prost govor učencev. Še vedno je veliko 

aktivnosti, pri katerih razporejajo slike ali povedi, povezujejo povedi s slikami, pišejo 

povedi k slikam ipd. Učenci na tej stopnji sami ali z učiteljevo pomočjo sestavijo 

svojo zgodbo. Bralno razumevanje se preverja z različnimi nalogami (npr. napačen 

zapis povedi). Na stavčnem nivoju učenci samostojno tvorijo eno poved, z 

zdruţevanjem dveh krajših. Učenci v prebranem besedilu označujejo velike začetnice. 

Na besednem nivoju prevladujejo igre povezovanja slike z besedo, abecednega 
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zaporedja in aktivnosti razvrščanja. Na tej stopnji se pojavijo aktivnosti pisanja. Gre 

za naloge, ki učence spodbujajo, da iz knjig prepišejo določene besede. Prav tako 

učenci spoznavajo mnoţino. Na področju fonološkega zavedanja spoznajo črke: b, c, 

d, g, h, k, m, r, t, w, v ter razvrščajo besede po abecednem redu.  

- Na peti stopnji (starost 5 – 6 let) učitelj ob branju različnih zgodb preverja poslušanje 

učencev z vprašanji o vsebini. Učenci se seznanijo z rabo opuščaja. Z nekaterimi 

nalogami utrjujejo rabo mnoţine in ponovijo različne oblike glagola. Z vajami 

nadgrajujejo prepoznavanje začetnega glasu, iščejo enake besedne vzorce, iščejo 

besede v besedi in besede razvrščajo po abecednem redu.  

- Stopnji 6 in 7 (starost 6 – 7 let) poudarjata sodelovalno pisanje zgodb, pri čimer je cilj 

ustvariti veliko razredno knjigo. Učenci samostojno pišejo pisma in pri tem pazijo na 

urejenost zapisa. V gradivu je več predlogov za aktivnosti razvrščanja in razumevanja. 

Utrjujejo rabo pridevnika, pike in velike začetnice pri imenih. Učenci spoznajo, da 

imajo lahko besede več pomenov, seznanijo se z besednimi druţinami in izvorom 

besed. Na področju fonološkega zavedanja spoznajo tihe glasove in nelogična 

črkovanja besed. 

- Na osmi in deveti stopnji (starost 7 – 8 let) učenci samostojno pišejo daljša besedila, 

spreminjajo konec zgodbe ter tvorijo svoje knjige. Z aktivnostmi reorganiziranja besed 

tvorijo smiselne povedi. V zapisanem vedno preverijo veliko začetnico in piko. 

Učenci spoznajo sestavljene besede, primere nepravilne mnoţine in končnice besed. 

(Oxford Reading Tree, 2012a) 
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11.3 Primerjava učbenikov  

Primerjava gradiva pokaţe, da imajo angleške in slovenske osnovne šole različen odnos do 

učbenikov oz. delovnih zvezkov, ki jih učitelji uporabljajo pri svojem delu. V Sloveniji 

obstaja seznam obvezne literature, ki ga šola izda pred začetkom šolskega leta. Na seznamih 

opazimo, da je pouku slovenskega jezika vedno namenjen komplet učbenikov ali delovnih 

zvezkov za jezik in berilo z odlomki raznih knjiţevnih del. Angleške osnovne šole nimajo 

predpisane obvezne literature in je tako njihova izbira prepuščena učiteljem. Ministrstvo za 

šolstvo sicer objavi seznam priporočenih programov in kriterije, katerim naj bi gradivo 

ustrezalo, a ti niso obvezni. Uporabljena gradiva so sestavljena v obliki programov – 

večinoma gre za več kompletov knjig za branje, z dodanim delovnim materialom za 

reševanje.  

Analiza slovenskega gradiva je pokazala, da je v Sloveniji razširjenih več didaktičnih 

kompletov z različnimi tipi nalog. Kompleti so večinoma motivacijski za otroke, zaradi 

barvitosti, ilustracij in vpletenosti zgodb ali domišljijskih oseb. Nekateri so individualizirani 

na ta način, da vsebujejo naloge višje stopnje in nivojsko strukturirane delovne liste. Delovni 

zvezki v prvih treh razredih obravnavajo črke preko grafomotoričnih nalog, slikopisov in 

fonoloških vaj. Naloge so večinoma zasnovane na simbolni igri. V gradivu za prvi razred 

prevladujejo grafomotorične vaje, naloge za opisovanje in pripovedovanje, slušno 

razlikovanje glasov, branje slikopisov in naloge orientacije. V drugem razredu učenci vadijo 

zapisovanje normirane oblike velikih tiskanih, malih tiskanih in malih pisanih črk. V delovnih 

zvezkih za tretji razred prevladujejo vaje pisanja in naloge bralnega razumevanja.  

Analiza kriterijev, ki jih za gradiva zastavlja angleško Ministrstvo za šolstvo je pokazala, da 

morajo izbrani programi zajemati kakovostne sistematične in sintetične fonetične naloge in 

jim na ta način omogočiti osvajanje fonetičnega znanja in spretnosti pri petih letih. Program 

mora biti sestavljen tako, da učencem daje moţnost napredka in učiteljem omogoča 

ocenjevanje. Pomembno je, da demonstrira, da se pri branju glasovi zdruţujejo od leve proti 

desni in da učenci spoznajo tudi pogoste besede, ki ne potrjujejo popolnoma pravila o 

asociativni povezavi glas – črka. 

Primerjava slovenskih in angleških gradiv nam pokaţe, da so angleški programi zasnovani 

tako, da se z njimi lahko poučuje predšolske otroke (4 leta), medtem ko so slovenski učbeniki 
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namenjeni otrokom prvega razreda (6 let). Angleški programi dajo velik poudarek na sama 

bralna gradiva, šolarjem ponujajo razna besedila za branje v šoli in doma, v tiskani obliki in 

kot e-knjige. Tega vsekakor primanjkuje v Sloveniji, saj so učencem za branje pri pouku 

namenjena zgolj berila s krajšimi odlomki knjiţevnih del. V Angliji je poudarjeno multi-

senzorno učenje, zato kompleti vsebujejo različna gradiva, ki popestrijo delo pri pouku: 

abecedne sheme, plakate, spominske kartice ter avdio-vizualni material. Velikokrat so 

priloţene še dodatne naloge za delo na interaktivni tabli ali računalniku. Tudi v Sloveniji je 

delovnim zvezkom zadnja leta dodano računalniško gradivo (CD), a je to pri pouku premalo 

uporabljeno.  
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12 METODE IN PRISTOPI OPISMENJEVANJA 

12.1 Metode opismenjevanja v slovenščini 

V Sloveniji učitelji ţe desetletja opismenjujejo otroke s pomočjo različnih metod. 

Sintetične metode 

Bistvo teh metod je, da začenjajo s posameznimi glasovi in črkami, ki jih potem veţejo, 

sintetizirajo v zveze, zloge ali besede.  

V sklopu sintetične metode se je razvilo več metod: 

- Črkovalna metoda je najstarejša metoda opismenjevanja, pri kateri so se učenci najprej 

naučili celo abecedo na pamet, in sicer imena črk – a, be, ce, de… Ta metoda je danes 

neuporabna, saj učenec pri izgovarjanju posameznega glasu dodaja polglasnik, kar ga 

ovira pri vezavi oziroma branju.  

- Glaskovalna metoda je opustila imena za črke in učila ob črkah izgovarjati le ustrezen 

glas. S tem se je bralni pouk zelo olajšal , kar je privedlo do napredka. 

- Metoda naravnih glasov, pri kateri izhajamo iz primerne zgodbe do stavka, v katerem 

se nahaja glas kot izraz človekovega razpoloţenja ali naraven glas ţivali ali šum (npr. 

vetra). 

- Pri fonografski metodi je oblika črke skrita v risbi, ki ponazarja določeno situacijo iz 

zgodbe. Ta način dela pomaga k zapomnitvi črke, ker omogoča asociativno zvezo med 

glasom v zgodbi in obliko črke. 

- Interjekcijska metoda ima za izhodišče glas, ki je človeški vzklik, (npr. o, a, i) v 

različnih ţivljenjskih situacijah in ob različnih čustvih.  

- Pri fonomimični metodi ob vzklikih ali drugih naravnih glasovih uporabljamo tudi 

mimiko obraza in pantomimiko celega telesa.  

- Fonetična metoda močno poudarja pravilen izgovor posameznih glasov. Učenci 

morajo glas natančno slišati, zato ga učiteljica večkrat pravilno izgovarja. (Golli, 

1991)  
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Analitične metode 

Analitični postopek se lahko izpelje na celem tekstu, na stavku, besedi ali celo zlogu. Pri njem 

učenci izhajajo iz celote (besedila, povedi, besede). Do elementov, glasov in črk pridemo z 

analizo te celote. K analitičnim metodam uvrščamo: 

- Metoda normalnih stavkov je psihološko bliţja otrokom, ker so pri njej pripravljeni 

lahki, otroku primerni stavki, navadno ob ilustracijah. 

- Pri metodi normalnih besed se učitelj in učenci pogovorijo ter si ogledajo sliko, pod 

katero učitelj zapiše ime upodobljenega predmeta, osebe, ţivali itn. V tej besedi sta 

črka in glas, ki ju obravnavajo. Učitelj nato pomaga učencem pri slušni in vidni analizi 

besede. (Golli, 1991) 

Analitično – sintetična metoda 

Ta metoda poudarja, da je pri delu nujna kombinacija analize in sinteze. Po slušni analizi 

besede in po ugotovitvi ţelenega glasu, iščejo učenci ta glas še v drugih besedah, v katerih je 

na začetku, v sredi ali na koncu besede. Novi glas lahko nato obravnavajo še po fonetični in 

interjekcijski metodi. Nato učenci spoznajo črko za ta glas. Izberejo jo iz stavnice in se jo 

naučijo napisati. V praksi ta metoda pri nas prevladuje. (Golli, 1991) 

Globalne metode 

Pri vseh različicah globalnih metod je bistveno to, da učenci takoj berejo nerazčlenjene celote 

(besede, stavke, kratka berila) in jih dalj časa ne analizirajo na glasove in črke. Učitelj ne vodi 

procesa razčlenjevanja celot, temveč po določenem času učenci sami ugotovijo ponavljanje 

enakih znakov ob enakih glasovih v besedah. Takšno globalno branje v začetku bralnega 

pouka utemeljujejo njegovi avtorji s spremembo okolja, v katerem sodoben otrok odrašča, z 

dognanji sodobne psihologije branja ter z novejšimi stališči v pedagogiki in didaktiki. 

Opozarjajo, da je okolje večine otrok danes polno globalnih bralnih moţnosti, saj otroci 

gledajo napise na televiziji, v časopisih, na knjigah, v slikanicah, na trgovinah, na različnih 

prometnih znakih in jih berejo kot celote. (Ropič, 1996) 
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12.2 Metode opismenjevanja v angleščini 

V Angliji učitelji za opismenjevanje učencev največkrat uporabljajo navedene štiri metode. 

Pri izbiri metode imajo proste roke in uporabljajo lahko več metod hkrati. 

Abecedna metoda (ang. the alphabetic method) je ena prvih metod, ki so jo uporabljali ţe v 

srednjeveškem času. Pri tem pristopu bistveno, da učenci spoznajo imena črk abecede in nato 

črkujejo različne kombinacije.  

Fonetična metoda (ang. the phonic approach) je vsekakor najbolj razširjena in najbolj znana 

metoda pri opismenjevanju otrok v angleškem jeziku. Učenci se pri tej metodi najprej naučijo 

celotne abecede, spoznajo imena črk in glasove, ki nastanejo pri izgovoru posamezne črke. 

Ko poznajo vse črke, jih pričnejo zdruţevati v pare. Nadaljujejo z zdruţevanjem treh črk v 

besedo in kasneje s  tvorjenjem  preprostih besed: 

Pri tej metodi je potrebno upoštevati, da je angleški jezik je sestavljen iz 44 fonemov, ki so 

zapisani v obliki grafemov. Ker pa abecedo sestavlja 26 črk, ki predstavljajo vse foneme, je 

nujno da učenci poznajo pravila izgovora posameznih glasov oz. več glasov skupaj: 

- fonem lahko predstavlja ena ali več črk (m/a/n ali th/i/ck), 

- digrafi so skupine dveh črk, ki skupaj označujejo en glas (sh, ch, th, wh), 

- ko je e drugi glas v samoglsniškem paru, se imenuje tihi e, saj izgovorimo le 

samoglasnik, ki stoji pred njim (flake), 

- homografi so enake besede, ki se izgovorijo različno (bow), 

- diftongi so skupki dveh samoglasnikov, ki tvorijo nov glas (oi, oo, ou, ow), 

- samoglasnike lahko v besedah izgovorimo kot dolge (hoot) ali kratke (big), 

- v nekaterih besedah so lahko začetne ali končne črke tihe, kar pomeni da jih ne 

izgovarjamo (thumb, psalm, knock), 

- ko so samoglasniški digrafi (ie, oe) prekinjeni s soglasniki, izgovorimo le prvega 

(time, tone, home), 
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- če samoglasnike zgruţujemo z glasom r, pri parih er, ir in ur nastane enak glas.  

Pomembno je, da učitelj tudi sam uporablja opisane termine in jih učencem razloţi. 

Priporočljivo je, da učenci spoznajo eno črko na dan (one letter a day method), saj na ta način 

učenci ohranjajo interes in se ne dolgočasijo. 

»Poglej in reci« metoda (ang. look and say approach), pri kateri se učenci naučijo 

prepoznavati celotne besede ali stavke in ne le posameznih glasov. Učenci ponovijo besedo za 

učiteljem, ko jo ta glasno prebere. Za to metodo so značilne kartice, na katerih je sličica in 

zapisana beseda. Na ta način si učenci laţje zapomnijo zapis posamezne besede. Učitelj lahko 

pod sličico zapiše tudi stavek, nato pa počasi prebere posamezno besedo in jo hkrati nakazuje 

s prstom. Prednost takega branja je, da lahko učenci takoj obvladajo zahtevnejše besede, ker 

jo le ponovijo in je ne razstavljajo na posamezne glasove. 

Pristop jezikovne izkušnje (ang. the language experience approach) je metoda, pri kateri si 

učenci s svojimi besedami pomagajo pri branju. Največkrat je metoda uporabljena še pred 

opismenjevanjem, saj gre za postopek, pri katerem učenci poveţejo sliko z besedo in začnejo 

z vizualnim prepoznavanjem enostavnh besed. Pri tem pa je nujno, da se pod vsako risbo 

zapiše opis, ki ga poda učenec, saj si tako laţje zapomni kaj na njej piše. Po daljšem času 

lahko učitelj iz risb izdela knjigo, ki jo učenec večkrat prebere.  

Pri kontekstualno podporni metodi (ang. contex support method) se učenci učijo branja 

tako, da spremljajo branje učitelja in sami berejo besede iz prebranega teksta. Metodi so 

namenjene posebne knjige, v katerih so na eni strani daljši zapisi, na drugi pa le posamezne 

besede, namenjene učencem. Ta metoda je namenjena predvsem kombiniranju z ostalimi in le 

redko jo učitelji uporabijo kot edino metodo opismenjevanja. Njena prednost je povezovanje 

slike in besede, saj na ta način ohranja pozornost učenca. (Graham, & Kelly, 2008) 
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12.3 Podobnosti in razlike v metodah in pristopih opismenjevanja v Angliji in 

Sloveniji 

V obeh drţavah pristopi opismenjevanja zajemajo vidno in slušno zaznavanje, kar predstavlja 

osnovo za uspešno učenje branja in pisanja. Vidno zaznavanje  učenci uresničujejo z učnimi 

cilji, tako da opazujejo podrobnosti v prostoru, na sliki, vadijo opazovanje posameznega dela 

ali celote ter vadijo natančno opazovanje in zapomnitev. Vaje učitelj oblikuje tako, da so 

sestavni del didaktičnih iger oziroma usmerjenih nalog (npr. labirinti, abecedne igre, 

skrivalnice, sestavljanke). Procesu vidnega zaznavanja sledi diferenciacija in nato 

identifikacija. Proces identifikacije poteka pri branju, saj ta zahteva sposobnost zaznavanja in 

zapomnitev zaporedja črk v besedi.  

Temu sledi proces slušnega ali fonološkega zavedanja – gre za sposobnost upravljanja z 

glasovi jezika neodvisno od pomena. V obeh drţavah se pojmuje kot sklop sposobnosti, kot 

so prepoznavanje besed, ki se rimajo, določanje in raba prvih/zadnjih glasov v besedi, štetje 

glasov v izgovorjeni besedi itd. Za otroka je temeljno spoznanje, da v govoru obstajajo 

glasovi. Tudi te vaje večinoma potekajo kot del didaktičnih iger (igre z glasovi, abecedne 

igre, rajalne igre, socialne igre).  

Slovenski in angleški učenci v sklopu predpisalnih spretnosti razvijajo grafomotoriko, 

prosto »pišejo« in rišejo v kotičkih, prerisujejo vzorce in opazujejo pisanje učiteljice. Pri 

razvijanju predbralnih spretnosti učenci vidno razločujejo vzorce, »berejo« preproste 

slikopise, znake ter prepoznavajo napise v okolju. Pomembna predopismenjevalna spretnost, 

ki jo morajo razviti učenci obeh drţav, je vzpostavljanje asociativne zveze glas – črka, kot 

predhodne aktivnosti branja/pisanja. Vsekakor imajo angleški učenci pri tem več teţav, saj je 

zveza med črkom in glasom je v našem jeziku veliko bolj predvidljiva kot zveza med črko oz. 

skupino črk v angleščini (Grginič, 2009; Graham, & Kelly, 2008). V primeru angleščine je 

namreč ujemanje glasov in njihovih pisnih ustreznic izjemno slabo, saj se 44 glasov, kolikor 

se jih pojavlja v angleščini, ob pomoči 26 črk abecede zapisuje na 2501 način. V slovenščini 

je, v nasprotju z angleščino, ujemanje glasov s pisnimi ustreznicami skoraj idealno. To 

pomeni, da v slovenščini skoraj vsaka grafična oblika predstavlja le en glas in da ima vsak 

glas v glavnem samo eno grafično obliko. (Skela, Sešek, & Dagarin Fojkar, 2009). 
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Upoštevati moramo, da se jezika razlikujeta tudi v načinu zapisovanja. Slovenščina spada v 

skupino ortografsko plitkih jezikov, saj uporablja pisavo, ki temelji na zelo tesnem 

povezovanju črk in fonemov, pri čemer uporabljamo 25 črk abecede. Angleščina pa sodi v 

skupino ortografsko globokih jezikov, kjer povezave niso tako jasne, saj je povezav med 

črkami in glasovi zelo veliko, veliko je nemih črk ter črk in glasov, ki se pojavljajo v dvojicah 

(npr. digrafi in diftongi). Angleške pisave zato ni mogoče pretvoriti v govor črko za črko – in 

obratno, govora ne moremo pretvoriti v pisavo glas za glasom. (Skela, Sešek, & Dagarin 

Fojkar, 2009) 

Kar nekaj podobnosti lahko najdemo med samimi metodami, ki jih uporabljajo pri 

opismenjevanju v Angliji in Sloveniji. Tako lahko abecedno metodo primerjamo z 

glaskovalno, saj je pri obeh v ospredju poznavanje posameznih glasov, ki jih nato učenci 

veţejo v besede. Tudi fonetična metoda je le oblika sintetične, ker učenci najprej spoznajo 

črke in glasove ter jih nato zdruţujejo v besede. »Poglej in reci« metoda je  podobna metodi 

normalnih stavkov. Pri obeh gre za analitično metodo, kjer učenci izhajajo iz celote, pri tem 

so jim v pomoč sličice ob zapisu. Tudi pristop jezikovne izkušnje bi lahko uvrstili k analitični 

metodi. Razlikuje se le po izvoru besed, saj metoda temelji na učenčevi izkušnji, pri kateri 

učenci sami podajajo besede. Kontekstualno podporna metoda je dokaj podobna globalni 

metodi pri nas. Pri obeh gre za to, da učenci sami ugotovijo ponavljanje enakih znakov ob 

enakih glasovih v besedah oz. enakih besed iz besedila.  

Kot vidimo, so metode in pristopi opismenjevanja v Angliji in Sloveniji dokaj podobni, 

vendar obstaja nekaj ključnih  razlik pri njihovi uporabi: 

- slabo ujemanje glasov in njihovih pisnih ustreznic v angleščini in zelo dobro ujemanje 

v slovenščini, 

- tesna povezava črk in fonemov v slovenščini in nejasne povezave v angleščini, 

- angleške pisave ne moremo dobesedno pretvoriti v govor in obratno, 

- v Sloveniji začnejo učenci s predopismenjevalnim procesom v prvem razredu (6 let), v 

Angliji pa ţe v predšolskem času (4 leta), 
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- angleški učitelji se največkrat posluţujejo fonetične metode, slovenski pa analitično – 

sintetične z elementi globalne metode.  
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13 POGLEDI NA OPISMENJEVANJE   

13.1 Mnenja slovenskih strokovnjakov  

Različno razvite bralne zmoţnosti otrok, prepozno sistematično opismenjevanje, izogibanje 

računalniški pismenosti in nizka pričakovanja učiteljev so le nekatere teţave, katere 

izpostavljajo slovenski strokovnjaki s področja opismenjevanja. V tem poglavju bom podala 

mnenja nekaterih slovenskih strokovnjakov o procesu opismenjevanja v naših osnovnih šolah, 

njihove kritike in predloge.  

Da je tematika pismenosti pri nas aktualna, so potrdili udeleţenci mednarodne znanstvene 

konference »Opismenjevanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih – vprašanja, 

dileme, rešitve«, v delu Poročilo z mednarodne znanstvene konference »Opismenjevanje 

učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih – vprašanja, dileme, rešitve« (2010). 

Udeleţenci so poudarili: 

- da so za kakovostno začetno opismenjevanje ključni ustrezno oblikovani in v učne 

načrte umeščeni standardi znanja. Ti so namreč vodilo pri načrtovanju, izvajanju in 

evalvaciji pouka,  

- da bi bilo smiselno opraviti široko strokovno razpravo o zapisanih učnih ciljih, zlasti z 

vidika presoje zahtevnosti teh ciljev. Problem je namreč v tem, da je pomemben 

deleţ učencev ob vstopu v prvi razred ţe vsaj delno opismenjen in zaradi tega v prvih 

letih pričakujemo manj, kot bi lahko dejansko dosegli,  

- da bi morali zagotoviti več kakovostno pripravljenih strokovnih podlag, ki bi 

pripomogle k učinkovitejši notranji diferenciaciji in individualizaciji,  

- opozarjajo tudi na strokovno pripravljene domače naloge, ker na kakovost 

opismenjevanja vpliva tudi samostojno učenje po pouku,  

- da je za kvalitetno opismenjevanje pomembna tudi ustrezna opremljenost šolskih 

prostorov z didaktičnimi pripomočki in gradivom. Udeleţenci razprave so posebej 

poudarili pomen dobro opremljene in funkcionalne šolske knjiţnice, ki bi morala biti 

zaloţena z obseţnim tiskanim in elektronskim gradivom ter učencem ponuja moţnosti 

za samostojno branje in učenje. Del razprave so namenili tudi uporabi IKT pri 
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opismenjevanju učencev. Poudarili so, da se rabi kakovostne računalniške programske 

opreme pri pouku ne smemo izogibati, saj lahko ustrezno didaktično zasnovani 

računalniški programi pripomorejo k boljšemu doseganju učnih ciljev. 

Strokovnjaki so na konferenci podali tudi nekaj specialnodidaktičnih predlogov, npr. 

smiselnost tesneje povezane zasnove in ciljev s pismenostjo povezanih dejavnosti v vrtcu in 

šoli, več pozornosti bi bilo treba nameniti individualiziranemu razvijanju pismenosti, 

staršem bi bilo treba ponuditi moţnosti dodatnega izobraţevanja o pismenosti, saj so pri 

razvoju te sposobnosti pomemben dejavnik. (Hočevar, 2010) 

Kar nekaj dilem povzroča časovna razvrstitev in trajanje opismenjevanja v našem šolstvu. 

Pred začetkom uvajanja devetletne osnovne šole je namreč veljalo, da morajo učenci prvega 

razreda v prvem letu šolanja usvojiti veliko in malo tiskano abecedo, velike in male pisane 

črke ter znake za števila. Pogosto so bile posledica tega številne napake pri pisanju in branju. 

Ravno zaradi tega smo se v šolskem letu 1993/94 vključili v projekt Podaljšano 

opismenjevanje. Projekt ni vseboval metodične spremembe, temveč je temeljil je na 

preprosti tehnični spremembi, da se učenci učijo obeh vrst pisanih črk (velikih in malih) šele v 

drugem razredu osnovne šole. Ideja podaljšanega opismenjevanja je, da učenci usvojijo 

tiskano in pisano abecedo v prvih dveh letih šolanja, več časa pa namenijo ustnemu in 

pisnemu sporočanju, bogatenju besednega zaklada, izboljšanju bralne tehnike in razumevanju 

prebranega. Učitelji so namreč zadnja leta ugotavljali, da ima veliko otrok teţave pri branju in 

pisanju, opaţali so slabo funkcionalno pismenost otrok, velikokrat je pri delu v razredu 

zmanjkovalo časa za usmerjene pogovore, ustno in pisno izraţanje, dramatiziranje ter 

utrjevanje bralne tehnike. Glavni cilj podaljšanega opismenjevanja je bil razbremenitev otrok 

glede na število grafičnih znakov, ki so jih učenci spoznali v enem šolskem letu. Tak način 

dela jim je dal tudi več moţnosti za individualno delo. Učenci, ki so  praktično ţe poznali vsaj 

veliko tiskano abecedo, so svoje znanje poglabljali in bogatili besedni zaklad z zapisom v 

tiskanih črkah; manj  sposobni učenci in tisti, ki so vstopili v prvi razred brez tovrstnega 

prejšnjega znanja, pa so imeli več moţnosti, da so to znanje počasi usvajali in utrjevali brez 

naglice in pritiska. Rezultati desetletne spremljave so pokazali velik napredek v kakovosti 

branja, saj je večina otrok ob koncu prvega šolskega leta gladko brala. (Čabraja, & Kolarič, 

2005) S tako razporeditvijo snovi se strinja tudi Marija Ropič. Meni, da mora biti teţišče 

opismenjevanja v drugem in tretjem razredu devetletne osnovne šole. Ropičeva iz lastnih 
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izkušenj in izkušenj nekaterih praktikov, priporoča v 2. razredu pridobivanje le velikih in 

malih tiskanih črk. Izkušnje namreč kaţejo, da je smiselno šolske ure, ki bi jih realizirali ob 

pridobivanju malih pisanih črk v 2. razredu, nameniti govorjenju, branju, poslušanju in 

pisanju z malimi tiskanimi črkami in upoštevanjem velikih začetnic. (Ropič, 2000) Do 

obstoječega modela pismenosti, je zaradi različne razvitosti pismenosti otrok, kritičen Igor 

Saksida. Poudarja, da učenci vstopajo v prvi razred z določenim znanjem pisanja črk in 

branja. To potrjujejo tudi raziskave, ki kaţejo, da v prvi razred vstopata le 2 % otrok z 

nerazvito tehniko branja. Saksida meni, da ta različnost jezikovnih zmoţnosti zahteva 

premislek o individualizaciji in oblikovanju tako zastavljenih ciljev, ki bodo v izziv kar 

največjemu številu otrok v razredu. V razpravi omenja tudi računalniško pismenost otrok. 

Dosedanje raziskave namreč kaţejo, da šole ne znajo vključiti otrokovih izkušenj z 

računalniško pismenostjo, ki jih pridobijo med tretjim in šestim letom. Avtor komentira tudi 

Učni načrt za slovenščino (2002) – v prvem razredu je prevelik del pouka namenjen le 

prodopismenjevalnim dejavnostim in s tem nastaja »zamuda« zaradi sistematičnega 

izogibanja spoznavanja črk. To pa povzroči, da je opismenjevanje v drugem razredu 

prenatrpano. Meni, da dejavnosti, ki jih predvideva učni načrt za prvi razred, sodijo v obdobje 

pred vstopom v šolo. Otroci namreč ţe takrat razumejo princip pisanja, sestavo knjige, smer 

branja in so aktivno vključeni v raziskovanje sistema pisanja. Saksida zaključi, da je treba 

zaradi individualnih značilnosti učencev, v prvi razred uvesti več opismenjevalnih 

dejavnosti – tak premik pa nakazujejo tudi rešitve v posodobljenem učnem načrtu. 

(Saksida, 2010) 

S tematiko t.i porajajoče se pismenosti se pri nas ukvarja Marija Grginič. Gre za predšolsko 

pismenost, ki jo učenci pridobivajo spontano in samoiniciativno pred šolskim 

opismenjevanjem. Grginičiva razlaga, da so doseţki tujih predšolskih otrok (zahodne 

demokracije) na tem področju boljši, saj v tujini otroci načrtovano v skupnem branju 

opazujejo krajše zapise v knjigah, na tabli in plakatih, v zapisanih povedih in besedah v 

skupinah raziskujejo zakonitosti pisanega jezika, kar ne moremo trditi za naše vrtce. Pravi pa, 

da lahko pričakujemo pozitivne spremembe tudi pri nas, saj je v sedanjem kurikulumu za 

vrtce ţe več pozornosti namenjene prav razvijanju otrokovih lastnih strategij dojemanja, 

izraţanja, in razmišljanja, značilnih za posamezno razvojno stopnjo otrok. (Grginič, 2005) S 

tem se ne strinja Ljubica Marjanovič Umek, ki v konceptu porajajoče se pismenosti išče 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Nemanič Valentina; diplomsko delo 

- 69 - 

 

povezave med razvojem govornih kompetentnosti in pismenostjo. Umekova na temelju 

analize kurikularnih dokumentov in primerjave rezultatov več empiričnih raziskav ocenjuje, 

da so načela in cilji zgodnjega opismenjevanja v kurikularnih dokumentih za predšolsko 

vzgojo v vrtcu relativno sodobni in vpeti v teoretska izhodišča več strok, a meni, da bi 

morali podvomiti, ali je res zagotovljena smiselna kontinuiteta opismenjevanja tudi v obdobju 

prvega triletja devetletke in ali je v relativno dolgem (triletnem) opismenjevanju, kot ga 

opredeljujejo učni načrti za slovenščino, res moč prepoznati kompetentnega otroka. 

(Marjanovič Umek, 2005)  

V Sloveniji je zadnja leta aktualna tudi problematika branja: mladi se namreč vse manj 

zanimajo za knjiţevnost in po končani šoli ne berejo več leposlovja. Meta Grosman je v ta 

namen analizirala učni načrt in ugotovila, da ta ne spodbuja predstav, temveč se pretirano 

nanaša na analiziranje besedil. Kritizira tudi ozek koncept ozaveščenosti v učnem načrtu, 

pretirano razčlenjevanje besedil na zgodnjih stopnjah osnovnošolskega izobraţevanja, predolg 

seznam piscev in posledično branje odlomkov pri pouku. (Grosman, 2005) Kljub temu se 

Grosmanova zaveda napredka, ki ga prinaša 21. stoletje in dodaja, da imajo druţbe vedno 

večje potrebe po dobri pismenosti, izobraţevalni sistemi pa niso zmoţni učinkovito 

zadovoljevati te potrebe. Pri tem omenja nove vrste pismenosti: pri elektronski pismenosti 

gre za dejanje izbiranja, ki poteka kot odločanje med različnimi besedilnimi podatki in 

različnim trajanjem pozornosti, ki jo bralec namenja posameznim bralnim sestavinam. Slaba 

stran tega je, da so moţnosti za objavo na svetovnem spletu odprte vsem brez vsakršnega 

uredniškega posredovanja in predhodne obravnave besedil za natis, zato se strokovnjaki bojijo 

poplave slabih besedil in sprememb jezikovnih rab, ki bi jih take nenadzorovane objave 

povzročile. Strokovnjaki za pismenost se srečujejo tudi z vse pogostejšo potrebo po 

sporazumevanju v več jezikih – gre za večjezično pismenost. Kot najbolj zapleteno obliko 

pismenosti pa pojmujejo medkulturno pismenost, pri kateri gre za sposobnost izbire in 

uporabe dveh ali več jezikov ob upoštevanju različnosti sogovorca ali različne kulture tujega 

besedila ob tem. Grosmanova meni, da bodo za smiselno delovanje v 21. stoletju gotovo 

potrebne vse oblike pismenosti na kar najvišji ravni. Poudarja, da bodo s tehnološkim 

razvojem rasle potrebe po poznavanju elektronske pismenosti, potreben pa bo tudi premislek 

o vključevanju te oblike pismenosti v pouk. Vključitev izkušenj, ki jih predšolski otroci ţe 

imajo z digitalno pismenostjo, še ni uspela niti v jezikovnih skupnostih z najbolj učinkovitim 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Nemanič Valentina; diplomsko delo 

- 70 - 

 

poukom pismenosti. (Grosman, 2010) S tem se strinja tudi Majda Cencič, ki meni, da mora 

biti poučevanje pismenosti v skladu s potrebami in zahtevami informacijske družbe, to je 

neposredno uporabno v praksi, ţivljenjsko naravnano na potrebe novega tisočletja, pa tudi 

zanimivo. Spodbuja poučevanje, ki izhaja iz načel individualizacije, motivacijsko naravnan 

pouk in sprotne povratne informacije učencem, ki jih usmerjajo v procesu pismenosti, ne pa 

kritizirajo in s tem še povečujejo njihove strahove in bojazni. (Cencič, 2000)  

Več avtoric se je lotilo primerjave bralne pismenosti med fanti in dekleti pri nas. Avtorice so 

mnenja, da je danes potrebno nameniti posebno skrb odpravljanju razkoraka med fanti in 

dekleti v pismenosti, saj ta govori v prid dekletom. Navajajo, da se razlika povečuje in naj bi 

bila enaka zaostanku v šolanju za leto in pol. Menijo, da bi bilo najprej potrebno najti 

besedila, ki bodo fante zanimala in jih bodo tako pritegnila, da se bodo zatopili vanje. Pri tem 

opozarjajo, da bi se morali tudi pedagoški delavci zavedati motivacijske moči različnih 

ţanrov in jih pogosteje vključevati v pouk. Učitelji se bi morali zavedati, da so tudi revije, 

internetne strani in stripi bralno gradivo – tako kot knjige. (Pečjak, Bucik, Peštaj, 

Podlesek, & Pirc, 2010) A dandanes nastaja vse več različnih učbenikov, delovnih zvezkov in 

dodatnih gradiv, zato Igor Saksida opozarja na problematiko učnih gradiv: praksa je namreč 

pokazala, da si učitelji ţelijo predvsem kvalitetnih gradiv. Saksida utemeljuje, da četudi se 

zdi, da je učnih gradiv preveč, da učitelji ne morejo pregledati vsega, pa pot k ureditvi nikakor 

ne sme biti usmerjena v odstranitev ene vrste učnega gradiva. Ti se po novem pravilniku o 

učbenikih ne potrjujejo več, kar prinaša nove nevarnosti: morebitna poplava nepotrjenih 

delovnih zvezkov, ki ne bodo šli skozi sito strokovnih recenzij in preverjanj doseganja ciljev 

ter zmanjševanje vloge kvalitetnega gradiva. Saksida vidi rešitev tega problema v 

zmanjševanju pluralnosti učnega gradiva, kar je bistven korak vstran od metodološkega 

pluralizma. (Saksida, 2007) 

Zanimivo rešitev pouka začetnega opismenjevanja predlagata Sonja Pečjak in Nataša 

Potočnik; in namreč, da se pouk organizira v obliki stopenjskega pouka. Predlagata, naj bo 

pouk naravnan tako, da se osredotoča na določene potrebe učencev in naj tradicionalni pouk 

nadomestiti individualiziran pouk opismenjevanja, ki se prilagaja individualnim značilnostim 

in potrebam otrok. Takšnemu modelu najbolj odgovarja stopenjski model, katerega sestavljajo 

tri stopnje: na prvi stopnji je pouk namenjen vsem učencem. Takšen pouk mora biti 

domišljen, učencem mora predstavljati izziv, graditi mora znanje, spretnosti in strategije in je 
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povezan s standardi učnega načrta. Na drugi stopnji je delo kompleksnejše in usmerjeno. 

Učenci delajo v skupinah, ki jih učitelj oblikuje in preoblikuje po potrebi. Ena skupina vedno 

dela z učiteljem, ostale pa samostojno izvajajo opismenjevalne dejavnosti. Tretjo stopnjo 

učitelj uporabi, za učence, za katere kombinacija prvih dveh ni dovolj učinkovita. Tak pouk je 

še bolj ciljno naravnan in še posebej sistematičen. (Pečjak, & Potočnik, 2011) 

Da pa so na področju pismenosti vsekakor potrebne korenite spremembe, lahko razberemo iz 

analize, ki jo podaja Kristijan Musek Lešnik. Ta ob pregledu rezultatov PIRLS 2001/2006 

opozarja, da je bralna pismenost današnjih četrtošolcev enaka, kot je bila pismenost 

tretješolcev v stari osemletki (čeprav so v šolo hodili eno leto manj!). Avtor meni, da na 

področju bralne pismenosti devetletka ni prinesla pridobitev, prej nasprotno: za rezultat, ki so 

ga dosegli učenci v osemletki po pribliţno 500 šolskih urah slovenščine, so v devetletki rabili 

pribliţno 850 ur slovenščine (40 odstotkov več ur). To potrjujejo tudi rezultati raziskave 

PISA 2009, saj so učenci, ki so imeli za sabo devet let devetletke dosegli nekoliko manj od 

vrstnikov, ki so v šolo hodili leto dni manj in preteţno v stari osemletni program. Avtor 

članka komentira, da nas rezultati mednarodnih raziskav in nacionalnih preverjanj znanja 

opozarjajo, da danes slovenska šola ne dosega ključnih ciljev šolske prenove: izboljšati 

funkcionalno pismenost in usposobiti učence za učinkovito in kakovostno komunikacijo v 

materinščini. (Musek Lešnik, 2011) 
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13.2 Mnenja angleških strokovnjakov  

Tudi v Angliji imajo strokovnjaki različna mnenja o aktualnem dogajanju na področju 

pismenosti. Kar nekaj komentarjev je sledilo leta 2006, ko so bili objavljeni rezultati testov 

PISA. Angleški učenci so namreč leta 2001 zasedli tretje mesto, leta 2006 pa zdrsnili na 

devetnajsto. Tako velik padec sta utrpeli le še Maroko in Romunija. Ministri so padec 

desetletnikov opravičevali s pomanjkanjem branja doma in vse večjo zasvojenostjo z 

video igrami. Vlada je leta 2007 komentirala, da tudi učitelji v osnovnih šolah namenjajo 

premalo časa branju učencem. Podrobnejša analiza, ki jo je opravila National Foundation for 

Educational Research, je pokazala, da je slabši rezultat posledica velikega padca standarda 

znanja boljših učencev in rahel vzpon slabših učencev. Analitiki zaključujejo, da gre za 

posledico tehnološke dobe: učenci vedno manj berejo doma za uţitek (le tretjina otrok), 

medtem ko 37 % otrok igra računalniške igre vsaj tri ure dnevno. (Paton, 2007) 

S problematiko branja za užitek se ukvarja Cottrell Boyce. Meni, da se kurikulum preveč 

posveča funkcionalni pismenosti, ob tem pa pozablja nameniti več časa samemu branju. Pri 

tem poudarja, da je vlada z več ukrepi dobro poskrbela za področje opismenjevanja, a tega ne 

smemo enačiti z branjem. Opozarja tudi na nesmiselno branje odlomkov pri pouku, ki 

učencem ne poteši potrebe po branju. Z njim se strinja tudi otroški pisatelj Michael Rosen, ki 

pravi, da je v šoli vedno več časa namenjenega branju delovnih listov in ne knjig. (Paton, 

2009a). National Literacy Trust je izvedel raziskavo pri kateri so ugotovili, da izmed 17 000 

učencev le polovica uţiva v branju. Strokovnjaki razlagajo, da gre za skrb vzbujajoče 

podatke, saj branje za uţitek pomaga razvijati bralne spretnosti. Tudi raziskava PIRLS je leta 

2007 pokazala, da imajo angleški desetletniki bolj negativen odnos do branja v primerjavi z 

vrstniki iz drugih drţav ter da se je njihov odnos do branja poslabšal od leta 2001. Tudi 

učitelji so mnenja, da učenci pri branju vedno manj uţivajo, v kar jih sili šolski sistem, saj jim 

knjige predstavljajo le način s katerim opravijo teste. Učenci sami ne posegajo po knjigah, ker 

v šolah berejo le odlomke in rešujejo delovne liste. V šolskem času je enostavno premalo 

priloţnosti za branje za uţitek. (Ward, 2010a) Kljub temu se na nekaterih šolah učitelji trudijo 

na različne načine spodbujati branje otrok. Tako so raziskave potrdile uspešnost projekta 

Power of Reading, s pomočjo katerega učitelji spodbujajo branje knjig. Ne le to, rezultati 

kaţejo tudi manjšnje razlike med spoloma v doseţkih pismenosti. Dečki naj bi se pokazali kot 

bolj motivirani bralci. Gre za projekt, pri katerem učitelji berejo knjige učencem, ki na ta 
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način spoznavajo različna dela. Učitelji pri obravnavi spodbujajo uporabo igre, glasbe in 

risanja ter na ta način poskušajo učencem čim bolj pribliţati literarne osebe in zgodbo. (Ward, 

2010b) 

Veliko pozornosti strokovnjaki namenjajo tudi digitalni pismenosti. Pri tem opozarjajo, da 

morajo starši dovoliti otrokom delo z računalnikom, saj se na ta način učenci danes učijo. 

Prav tako so mnenja, da raba tehnologije v razredih narašča, a se učitelji preveč posvečajo 

osnovnim operacijam (npr. raba miške), ki jih učenci večinoma ţe obvladajo. Učitelji morajo 

več pozornosti nameniti naprednejšim učencem in jim ponuditi izzive, ki jim omogočajo 

nadaljni razvoj. (Hepburn, 2009) Da v Angliji narašča pomembnost digitalne pismenosti se 

zavedajo v vedno več šolah. Strokovnjaki so odkrili zanimiv način, kako povezati pismenost z 

novo tohnologijo in jo tako pribliţati mladim. S pomočjo iPod Touch tehnologije in aplikacije 

TapTale, lahko učenci berejo ali pišejo zgodbe ter jih delijo z ostalimi. Gre za napredno 

tehnologijo, ki učencem omogoča da se pisno izraţajo, zgodbo pa popestrijo s pomočjo raznih 

aplikacij. (Seith, 2010) 

Dileme strokovnjakov povzroča tudi obvezno šolanje, ki v Angliji zajema vedno mlajše 

otroke. Glede na raziskave zadnjih 40 let, strokovnjaki ugotavljajo, da bi morali starostno 

mejo obveznega šolanja premestiti na 6 let. Tako bi učenci pridobili 12 mesecev za dodaten 

socialni in čustven razvoj. Gillian Pugh poudarja, da lahko prezgodnje šolanje otrokom 

kvečjemu škodi in dodaja, da ne obstajajo dokazi, ki bi kazali dobre strani zgodnjega šolanja; 

navaja, da drţave, ki pričnejo z obveznim šolanjem pri šestih ali sedmih letih, pridobijo to leto 

s kasnejšim šolanjem in dosegajo boljše rezultate kot angleški učenci (npr. Finska). Ravno 

zato predlagajo, da se predšolski čas podaljša v prvo leto šolanja in s tem obvezno šolanje 

odloži za eno leto. S predlogom se ne strinja šolski minister Vernon Coaker, ki pravi, da 

daljše šolanje omogoča otrokom igro in učenje ţe od zgodnjih let. Tudi Lilian Katz je mnenja, 

da lahko britanski model šolanja učence pripravi do tega, da ne bodo več ţeleli brati, saj jih 

sili v branje prezgodaj. Pri tem omenja teţavnost učenja angleškega jezika in poudarja 

zmotnost mnenja, da bi morali učenci zaradi teţavnosti jezika začeti s poučevanjem prej. 

Meni, da bi bilo idealno, če bi učenci začeli s spoznavanjem abecede pri 5 in pol letih. 

(Paton, 2009b) 
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Zadnja leta je aktualna tudi tema učnih ciljev. Rezultati raziskave Early Education kaţejo, da 

skoraj tretjina učiteljev meni, da so učni cilji za predšolske učence zastavljeni previsoko. 

Med cilji je namreč zapisano, da učenci »poskušajo pisati za različne namene«, kar pa dosega 

54 % dečkov in 74 % deklet. Raziskava kaţe, da večina učiteljev podpira in sledi ciljem 

predšolskega (EYFS) kurikuluma, a meni, da so pričakovanja glede komunikacije, jezika in 

pismenosti previsoka. Kljub temu, si je vlada zadala cilj, da do leta 2011 53 % učencev 

doseţe na preizkusu 78 točk, kar je leta 2009 doseglo 52 % otrok. (Ward, 2009) Zaradi 

raziskave, ki kaţe, da 44 % otrok vstopa v šolo brez osnovnih socialnih, komunikacijskih in 

jezikovnih veščin, je ministrstvo leta 2012 objavilo nov »nappy« kurikulum za predšolske 

otroke. A strokovnajaki opozarjajo, da je kurikulum naravnan preveč formalno za predšolske 

otroke in premalo pozornosti posveča igri. Kljub temu, da se je število ciljev zmanjšalo iz 69 

na 17, strokovnjaki menijo, da ni prilagojen različnim razvojnim potrebam mlajših otrok. 

Cilji, ki jih še vedno zahtevajo od otrok so: branje in razumevanje enostavnih povedi, uporaba 

fonetične metode za prepoznavanje besed, pisanje enostavnih povedi, štetje do 20, enostavno 

razloţiti in primerjati velikost, teţo, prostornino, čas in razdaljo. Ministrstvo za izobraţevanje 

zagovarja nove pristope, ker naj bi ti učinkovito pripravili otroke na šolanje in gradili na 

njihovi radovednosti ter ţelji po raziskovanju. (Paton, 2012) Za učne cilje v kurikulumu za 

osnovno šolo pa vodja inšpektorjev Ofsted, Michael Wilshaw, meni, da so zastavljeni 

prenizko. Wilshaw komentira, da sedanja zahtevana stopnja 4 ob zaključku osnovne šole ni 

dovolj visoka in ne zagotavlja uspeha v nadaljnjem šolanju. Ob tem izpostavlja tudi 

pomembnost angleškega jezika in obsoja slab napredek na področju pismenosti v zadnjih 

letih, medtem ko ostale drţave (Japonska, Nizozemska, Belgija in Norveška) napredujejo 

izjemno hitro. Tudi šolski minister Nick Gibb je ob tem komentiral, da je potrebno premisliti 

o zastavljenih stopnjah na področju branja, saj je od prvotne zastavitve minilo kar nekaj časa. 

Ofsted je v ta namen objavil poročilo Moving English Forward, v katerem je zapisano, da je 

poučevanje angleščine v mnogih šolah kakovostno, a standardi niso zastavljeni dovolj 

visoko za vse učence. Posledica tega je, da napredek na področju pismenosti učencev ni viden 

ţe od leta 2005. Poročilo prav tako ugotavlja, da je v šolah premalo pozornosti namenjeno 

črkovanju in pisavi, šole premalo spodbujajo ljubezen do branja, učenje je vseskozi omejeno 

zaradi učiteljeve preobremenjenosti z različnimi testi, prehodi med osnovnimi in srednjimi 

šolami so prešibki ter da poučevanje pismenosti ovirajo različni »miti« o tem kaj je dobra 
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lekcija – to pa vodi do prekomerne hitrosti, preobremenjenih dejavnosti, neprilagodljivega 

načrtovanja in omejenega časa za samostojno delo. (Stewart, 2012)  

Ministrstvo za šolstvo je za leto 2012 objavilo nov ukrep, s katerim bodo preverili, če so se 

učenci v prvem letu šolanja naučili fonetičnega dekodiranja v okviru pričakovanih standardov 

(ang. phonics screening check). Preverjanje bo sestavljeno iz 40 besed, ki jih bo vsak učenec 

glasno prebral. To bodo poslušali učitelji in ovrednotili učenčevo znanje. Gre za ukrep, ki bo 

obvezen za vse učence, saj bo učiteljem pomagal identificirati posameznike, ki potrebujejo 

pomoč na področju branja. Šole bodo nato dolţne zagotoviti učencem dodatno pomoč in jim 

ponuditi moţnost ponovnega preverjanja naslednje leto. Ministrstvo zagotavlja, da rezultati ne 

bodo javno objavljeni, a bodo šole obvestile starše o rezultatih otrok. (Department for 

Education, 2012c) 
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14 ZAKLJUČEK  

Tema diplomske naloge je aktualna predvsem zaradi izida nove Bele knjige o vzgoji in 

izobraţevanju ter Učnega načrta za slovenščino, ki naj bi prinesla številne novosti na področju 

opismenjevanja. Problematika je zanimiva tudi zaradi rezultatov raziskave PISA 2009 na 

področju bralne pismenosti, ki buri slovensko javnost, saj so se učenci odrezali slabše kot leta 

2006 in se uvrstili pod povprečje sodelujočih drţav, kar pomeni, da bi bilo vredno razmisliti o 

določenih spremembah v slovenskemu šolstvu.  

V začetnem delu diplomske naloge sem podala primerjavo med slovenskim in angleškim 

šolskim sistemom. Ugotovila sem, da je bistvena razlika ţe v sami zasnovi šolskih sistemov: v 

Angliji se obvezno šolanje začne pri starosti 5 let in traja 11 let, v Sloveniji pa se začne s 

šestim letom in traja 9 let. Sistema sta različno zasnovana, kar je v obeh primerih posledica 

zgodovinske teţnje po napredku. Tudi potek šolskega dneva je popolnoma drugačen, saj je v 

Angliji oblikovan kot »celodnevni«, v Sloveniji pa kot »polovični« dan. Pri tem je zanimivo, 

da imajo v Angliji kljub daljšemu šolskemu dnevu manj obveznih predmetov, imajo pa zato 

angleški učenci bistveno večje število načrtovanih ur pouka v primerjavi s slovenskimi. Skrb 

zbujajoče je dejstvo, da Slovenija na tem področju zaostaja tako za drţavami OECD kot 

evropskim povprečjem; deleţ ur je še posebej nizek v začetnem obdobju, ki med drugim 

zahteva sistematično opismenjevanje otrok. Primerjava rezultatov mednarodnih raziskav je 

pokazala, da se Slovenija večinoma nahaja v povprečju evropskih drţav, medtem ko Anglija 

zadnja leta nazaduje z evropskega vrha. To jasno pokaţejo rezultati raziskav PISA in PIRLS, 

saj sta tako Slovenija kot Anglija močno nazadovali na področju bralne pismenosti med 

letoma 2001 in 2006.  

Z analizo Učnega načrta za angleščino (1999) in Učnega načrta za slovenščino (2005) sem 

ugotovila, da je v obeh učnih načrtih področje opismenjevanja natančno razdelano. V obeh 

primerih zajema več korakov, ki pripeljejo učence do stopnje kompetentnih bralcev in 

pisarjev. Podrobna analiza učnih ciljev je pokazala, da slovenski učni načrt namenja premalo 

pozornosti razumevanju prebranega, ker je večina ciljev usmerjena v knjiţno branje učencev. 

Prav tako primanjkuje področje, namenjeno informativnemu branju, ki bi učence usmerjalo 

pri uporabi priročnikov. Učni cilji s področja pisanja se večinoma nanašajo na vaje pisanja, 

pri tem pa se izpuščajo cilji, namenjeni oblikovni strani zapisa. S primerjavo standardov 
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znanja v učnih načrtih sem ugotovila, da imajo slovenski učenci omejeno moţnost napredka. 

Naš učni načrt namreč zastavlja le minimalne standarde, ki jih morajo učenci doseči, kar ne 

deluje motivacijsko. Angleški sistem ponuja učencem napredek iz leta v leto, saj so na enaki 

lestvici uvrščeni skozi celotno šolanje in lahko tudi sami spremljajo svoj razvoj. Glavno 

razliko med učnima načrtoma vidimo v primerjavi starosti učencev, ki dosegajo učne cilje: v 

Sloveniji učenci prvega triletja (6 – 8 let) vadijo osnove pisanja ter se učijo in vadijo pisanje 

tiskanih ter pisanih črk, medtem ko je v angleškem učnem načrtu za učence drugega obdobja 

(7 – 11 let) navedeno, da pišejo čitljivo s tiskanimi in pisanimi črkami.  

S primerjavo uporabe učnih pripomočkov pri procesu opismenjevanja sem ugotovila, da se v 

obeh drţavah pospešeno širi vključenost IKT k pouku. Gre za posledico tehnološke dobe, ki v 

ospredje postavlja novo obliko pismenosti, t.j. digitalna pismenost. V Angliji in Sloveniji se je  

tako pisalnim in bralnim kotičkom v učilnicah pridruţil še računalniški. Kljub napredni 

tehnologiji, učitelji pri opismenjevanju še vedno uporabljajo tradicionalne knjige, stavnico, 

lutke in razne didaktične igre, ki jih ne gre nadomestiti z novimi pripomočki. Da računalniki 

vedno bolj izpodrinjajo knjige, se zavedajo tudi slovenski in angleški strokovnjaki. Ravno 

zato v obeh drţavah poudarjajo pomembnost branja po pouku. Primerjava je pokazala, da v 

Sloveniji bralni projekti potekajo večinoma v povezavi s šolo (npr. bralna značka, domače 

branje), medtem ko v Angliji skrbijo za to razne dobrodelne organizacije (npr. National 

Literacy Trust). 

Analiza učnega gradiva, ki ga uporabljajo šole pri opismenjevanju, je pokazala, da imajo 

učitelji v Angliji več svobode pri izbiri delovnega materiala. S primerjavo slovenskih in 

angleških gradiv za opismenjevanje sem ugotovila, da angleški programi postavljajo v 

ospredje bralna gradiva, na katerih učitelji nato gradijo učno uro. Bolj zastopan je tudi multi-

senzorni material in delo z računalnikom. V slovenskih učbenikih prevladujejo naloge, ki 

temeljijo na simbolni igri, veliko je utrjevanja snovi in premalo je zastopano delo z avdio-

vizualnim materialom.  

Analiza metod in postopkov opismenjevanja v Angliji in Sloveniji je pokazala, da so 

uporabljene metode dokaj podobne, postopki pa potekajo skoraj identično. Pri tem je potrebno 

upoštevati, da imajo pri tem teţjo nalogo angleški učenci, saj je zveza med črkom in glasom v 

našem jeziku veliko bolj predvidljiva kot zveza med črko oz. skupino črk v angleščini, prav 
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tako angleške pisave ne moremo dobesedno pretvoriti v govor in obratno, kar je v slovenščini 

moţno. Velika je tudi časovna razlika procesov v obeh drţavah, saj začnejo s 

predopismenjevalnim procesom v Sloveniji v prvem razredu (6 let), v Angliji pa ţe v 

predšolskem času (4 leta). 

V zadnjem delu diplomske naloge sem analizirala mnenja nekaterih slovenskih in angleških 

strokovnjakov, moj namen pa je bilo dobiti jasnejšo sliko, kaj se trenutno dogaja na tem 

področju v obeh drţavah. V Sloveniji se izpostavlja problematika prenizko zastavljenih učnih 

ciljev, saj v osnovno šolo vstopajo učenci, ki so vsaj delno opismenjeni. Tako bi bilo smiselno 

povezati zasnovo in cilje v vrtcu in šoli. Zaradi različno razvitih bralnih zmoţnosti se 

poudarja vse večji pomen individualizacije pouka. Strokovnjaki vidijo teţavo tudi v 

sistematičnem izogibanju spoznavanju črk v prvem razredu – učni načrt je v prvem razredu 

naravnan na predopismenjevalne dejavnosti, šele drugi razred je namenjen pripravi na 

sistematično opismenjevanje. Angleški strokovnjaki izpostavljajo dokaj podobne teţave: 

pomanjkanje branja doma, negativen odnos do branja in prenizko zastavljeni cilji v učnem 

načrtu. Kot posledica tega, napredek na področju pismenost v Angliji ni viden ţe od leta 

2005. Jasno je, da je tako v Sloveniji kot v Angliji problematika branja aktualna, kar se kaţe 

kot vedno manjša pozornost, namenjena branju za uţitek, in povečana računalniška 

pismenost, ki je šole ne znajo primerno vključiti v pouk.  

Ugotovila sem, da je slovenski sistem v nekaterih vidikih napredoval po angleškem modelu 

(npr. podaljšan čas opismenjevanja, večja individualizacija in diferenciacija), a rezultati 

raziskav kaţejo, da bo treba na tem področju narediti še bistveno več, če ţelimo doseči boljše 

rezultate in premik navzgor na mednarodni lestvici bralne pismenosti.  

Svoje ugotovitve bom zaključila z nekaterimi predlogi, povzetimi po angleškemu modelu 

šolanja in opismenjevanja, s katerimi bi lahko dosegli izboljšave tudi pri nas:  

- večje število ur pouka v začetnem obdobju šolanja, 

- preverjanje s področja branja, pisanja in črkovanja ob koncu prvega obdobja, 

- večje sodelovanje z vrtci na področju pismenosti, 

- obveščanje staršev preko spletnih strani (kaj lahko sami storijo, povezave), 
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- sprotno obveščanje staršev o bralnih rezultatih otrok, 

- več pozornosti namenjati samemu pisanju pri pouku, 

- bolj razdelani standardi znanja z moţnostjo napredka, 

- pogovor z učenci o učnih ciljih – čemu se nečesa učijo, 

- večja individualizacija pri pouku (stopenjski pouk), 

- več bralnih projektov, ki vzpodbujajo branje doma,  

- več dejavnosti, ki bi vzpodbujale branje dečkov, 

- več branja knjig pri pouku in ne le odlomkov, 

- vključevanje digitalne pismenosti v pouk.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Nemanič Valentina; diplomsko delo 

- 80 - 

 

15 LITERATURA IN VIRI 

1) Bellerbys College. Pridobljeno 17. 11. 2011 s svetovnega spleta: 

http://www.bellerbys.com/english/study/education.aspx 

2) Bešter, M., Honzak, M., Ivšek, M., Kmecl, M. & Kriţaj Ortar, M. (2005). Učni načrt: 

slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.  

3) Bračič, J. (2010). Uporaba stavnice kot didaktičnega pripomočka na razredni stopnji 

osnovne šole. Diplomsko delo, Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta.  

4) Cencič, M. (2000). Preučevanje poučevanja pismenosti. Sodobna pedagogika (51, 

št.2).  

5) Chahin, M. (1988). Your Child at Primary School. Great Britatin: Bath Press.  

6) Charles Dickens Primary School. Pridobljeno 13. 4. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.charlesdickens.southwark.sch.uk/results.html  

7) Coates, E., Griffiths, V., Medwell, J., Minns, D. & Wray, D. (2001). Primary English: 

Teaching Theory and Practice. Great Britain: Bell &Bain Ltd.  

8) Čabraja, J. & Kolarič, S. (2005). Izsledki longitudinalne spremljave opismenjevanja 

vprvem razredu osemletne osnovne šole. Sodobna pedagogika (56, št. 5).  

9) Department for Education. Pridobljeno 13. 4. 2012a s svetovnega spleta: 

http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/pedagogy/a0010240/crite

ria-for-assuring-high-quality-phonic-work  

10)  Department for Education. Pridobljeno 13. 4. 2012b s svetovnega spleta: 

http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/pedagogy/b00198579/ph

onics-products-and-the-self-assessment-process  

11)  Department for Education. Pridobljeno 13. 4. 2012c s svetovnega spleta: 

http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/pedagogy/a00198207/faq

s-year-1-phonics-screening-check#faq1  

http://www.bellerbys.com/english/study/education.aspx
http://www.charlesdickens.southwark.sch.uk/results.html
http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/pedagogy/a0010240/criteria-for-assuring-high-quality-phonic-work
http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/pedagogy/a0010240/criteria-for-assuring-high-quality-phonic-work
http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/pedagogy/b00198579/phonics-products-and-the-self-assessment-process
http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/pedagogy/b00198579/phonics-products-and-the-self-assessment-process
http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/pedagogy/a00198207/faqs-year-1-phonics-screening-check#faq1
http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/pedagogy/a00198207/faqs-year-1-phonics-screening-check#faq1


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Nemanič Valentina; diplomsko delo 

- 81 - 

 

12)  DfEE (1998). The National Literacy Strategy: Framework for Teaching English. 

London: DfEE.  

13)  DfEE/QCA (1999). National curriculum: English. London: HMSO. 

14)  Döbert, H. & Geißler, G. (2001). Šolska avtonomija v Evropi. Ljubljana: Druţina.  

15)  Društvo Bralna značka Slovenije. Pridobljeno 12. 2. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.bralnaznacka.si/index.php?Stran=7 

16)  EACEA (2009/2010) Organisation of the education system in the United Kingdom – 

England, Wales and Northern Ireland. Eurydice.  

17)  English Martyrs Catholic Primary School. Pridobljeno 14. 4. 2012 s svetovnega 

spleta: 

http://www.englishmartyrs.towerhamlets.sch.uk/classpages_list.asp?Section=103  

18)  Frančeškin, J., Ropič, M., Urbančič Jerovšek, M. (2008). Besede gradijo svet 1: 

učbenik za slovenščino za prvi razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

19)  Golli, D. (1991). Opismenjevanje v prvem razredu. Novo mesto: Pedagoška obzorja. 

20)  Gomboc, S., Gruden-Ciber, J., Jamnik, T., Rot Vrhovec, A. (2009). Slovenščina 1: S 

slikanico na rami. Delovni zvezek za jezik in knjiţevnost. Ljubljana: Mladinska 

knjiga.  

21)  Gomboc, S., Medved-Udovič, V., Potočnik, N., Rot Vrhovec, A. (2011). Slovenščina 

1: S slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

22)  Grad, A., Škerlj, R. & Vitorovič, N. (2004). Veliki angleško-slovenski slovar. 

Maribor: MA-TISK d.o.o. 

23)  Graham, J. & Kelly, A. (2008). Reading Under Control: Teaching Reading in the 

Primary School. Oxon: Routledge.  

24)  Grginič, M. (2005). Pomen porajajoče se pismenosti za začetno opismenjevanje. 

Sodobna pedagogika (56, št. 5). 

http://www.bralnaznacka.si/index.php?Stran=7
http://www.englishmartyrs.towerhamlets.sch.uk/classpages_list.asp?Section=103


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Nemanič Valentina; diplomsko delo 

- 82 - 

 

25)  Grginič, M. (2007a). ABC 1, Poslušamo - govorimo, pišemo – beremo: samostojni 

delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 1. razredu osnovne šole, 1. del. Mengeš: 

Izolit.  

26)  Grginič, M. (2007b). ABC 1, Poslušamo - govorimo, pišemo – beremo: samostojni 

delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 1. razredu osnovne šole, 2. del. Mengeš: 

Izolit.  

27)  Grginič, M. (2009) Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole: priročnik za 

učitelje. Mengeš: Izolit. 

28)  Grginič, M. (2010a). ABC 2, Poslušamo - govorimo, pišemo – beremo: samostojni 

delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 2. razredu osnovne šole, 1. del. Mengeš: 

Izolit.  

29)  Grginič, M. (2010b). ABC 2, Poslušamo - govorimo, pišemo – beremo: samostojni 

delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 2. razredu osnovne šole, 2. del. Mengeš: 

Izolit.  

30)  Grginič, M., Justin, R., Pečjak, S. (2007). ABC 1, Poslušamo - govorimo, pišemo – 

beremo: grafomotorične vaje za slovenščino v 1. razredu osnovne šole, 3. del. 

Mengeš: Izolit. 

31)  Grginič, M., Kriţaj Ortar, M. (2007a). ABC 3, Poslušamo - govorimo, pišemo – 

beremo: delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole, 1. del. 

Mengeš: Izolit. 

32)  Grginič, M., Kriţaj Ortar, M. (2007b). ABC 3, Poslušamo - govorimo, pišemo – 

beremo: delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole, 2. del. 

Mengeš: Izolit. 

33)  Grginič, M., Urbančič Jelovšek, M. (2003). ABC 2, Poslušamo - govorimo, pišemo – 

beremo: 3. del. Mengeš: Izolit.  

34)  Grosman, M. (2005). Ali novi učni načrti za slovenščino spodbujajo pismenost? 

Sodobna pedagogika (56, št.5). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Nemanič Valentina; diplomsko delo 

- 83 - 

 

35)  Grosman, M. (2010). Kakšne pismenosti potrebujemo za 21. stoletje. Sodobna 

pedagogika (61, št. 1).  

36)  Gruden-Ciber, J., Jamnik, T., Medved-Udovič, V., Osterman, S., Potočnik, N. (2009). 

Slovenščina 2: S slikanico na rami. Delovni zvezek za jezik in knjiţevnostv drugem 

razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

37)  Hepburn, H. (10. april, 2009). Digital literacy can boost learning. TESS magazine. 

Pridobljeno 12. 3. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6011654  

38)  Hočevar, A. (2010). Poročilo z mednarodne znanstvene konference »Opismenjevanje 

učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih – vprašanja, dileme, rešitve«. 

Sodobna pedagogika (61, št. 3). 

39)  Kern, M., Kramarič, M., Pipan, M., Ropič, M., Urbančič Jelovšek, M. (2011). Besede 

gradijo svet 2: delovni zvezek za slovenščino za drugi razred osnovne šole. 

Ljubljana: Rokus Klett. 

40)  Kranjc, S., Porenta, A., Šalehar, M. (2008). Beseda na besedo: delovni zvezek za 

slovenščino v 3. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS.  

41)  Krek, J. & Metljak, M. (Ur.) (2011). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji 2011. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 

42)  Machin, S. & McNally, S. (2002). Large benefits, low costs. CentrePiece. 

London:Cassell. 

43)  Marjanovič Umek, L. (2005). Zgodnje opismenjevanje: vidik razvoja in učenja v 

zgodnjem otroštvu. Sodobna pedagogika (56, št. 5). 

44)  Ministrstvo za šolstvo in šport. Pridobljeno 3. 10. 2011a s svetovnega spleta: 

http://www.mss.gov.si/si/solstvo/osnovnosolsko_izobrazevanje 

45)  Ministrstvo za šolstvo in šport. Pridobljeno 3. 10. 2011b s svetovnega 

spleta:http://www.mss.gov.si/si/solstvo/osnovnosolsko_izobrazevanje/osnovna_sola/

zasebne_osnovne_sole/ 

http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6011654
http://www.mss.gov.si/si/solstvo/osnovnosolsko_izobrazevanje
http://www.mss.gov.si/si/solstvo/osnovnosolsko_izobrazevanje/osnovna_sola/zasebne_osnovne_sole/
http://www.mss.gov.si/si/solstvo/osnovnosolsko_izobrazevanje/osnovna_sola/zasebne_osnovne_sole/


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Nemanič Valentina; diplomsko delo 

- 84 - 

 

46)  Ministrstvo za šolstvo in šport. Pridobljeno 3. 10. 2011c s svetovnega 

spleta:http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/deve

tletka/predmetniki/Predmetnik_splosni.pdf 

47)  Musek Lešnik, K. (2011). Siva knjiga o osnovni šoli v Republiki Sloveniji. Ljubljana: 

IPSOS.  

48)  Nacionalni center Europass. Pridobljeno 7. 1. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.europass.si/files/userfiles/europass/klasifikacije/Shema_iz_sistema_SLO.

pdf 

49)  Nolimal, F. (2008). Avtovomija, strokovna odgovornost in fleksibilni predmetnik. 

Fleksibilni predmetnik – pot do večje avtonomije, strokovne odgovornosti in 

kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo. 

50)  OECD. (2010). PISA 2009 Results: Executive Summary. OECD Publishing.  

51)  OECD. (2011). Education at a Glance 2011: OECD indicators. OECD Publishing. 

52)  Oxford Reading Tree. Pridobljeno 12. 4. 2012a s svetovnega spleta: 

http://www.oup.com/oxed/primary/oxfordreadingtree/teachers/downloadable/  

53)  Oxford Reading Tree. Pridobljeno 14. 4. 2012b s svetovnega spleta: 

http://www.oup.com/oxed/primary/oxfordreadingtree/chart/  

54)  Parkelj, I. (1991). Komparativna analiza izobraževalnih sistemov pri nas in v svetu s 

poudarkom na institucionalnem izobraževanju. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo.  

55)  Paton, G. (29. november, 2007). England slides down world literacy league. The 

Telegraph. Pridobljeno 9. 3. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1570895/England-slides-down-world-

literacy-league.html 

56)  Paton, G. (9. junij, 2009a). Children »no longer reading for pleasure«. The Telegraph. 

Pridobljeno 9. 3. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Predmetnik_splosni.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Predmetnik_splosni.pdf
http://www.europass.si/files/userfiles/europass/klasifikacije/Shema_iz_sistema_SLO.pdf
http://www.europass.si/files/userfiles/europass/klasifikacije/Shema_iz_sistema_SLO.pdf
http://www.oup.com/oxed/primary/oxfordreadingtree/teachers/downloadable/
http://www.oup.com/oxed/primary/oxfordreadingtree/chart/
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1570895/England-slides-down-world-literacy-league.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1570895/England-slides-down-world-literacy-league.html


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Nemanič Valentina; diplomsko delo 

- 85 - 

 

http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/5479048/Children-no-longer-

reading-for-pleasure.html  

57)  Paton, G. (16. oktober, 2009b) Primary review: »start formal lessons at six«. The 

Telegraph. Pridobljeno 9. 3. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/6338700/Primary-review-

start-formal-lessons-at-six.html  

58)  Paton, G. (6. februar, 2012). New-style »nappy curriculum« will damage childhood. 

The Telegraph. Pridobljeno 9. 3. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/9064870/New-style-nappy-

curriculum-will-damage-childhood.html  

59)  Pečjak, S. (2000). Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev. Ljubljana: 

Zavod republike Slovenije za šolstvo.  

60)  Pečjak, S., Bucik, N., Peštaj, M., Podlesek, A., & Pirc, T. (2010). Bralna pismenost ob 

koncu osnovne šole – ali fantje berejo drugače kot dekleta? Sodobna pedagogika 

(61, št. 1). 

61)  Pečjak, S., & Potočnik, N. (2011) Razvoj zgodnje pismenosti ter individualizacija in 

diferenciacija dela v prvem razredu osnovne šole. Bralna pismenost v Sloveniji in 

Evropi. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

62)  Piciga, D. (1992). Osnovno in srednje izobraževanje v razvitem svetu: stanje in 

razvojne perspektive. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja.  

63)  Porenta, A., Šalehar, M. (2003). Svet besed: učbenik za slovenščino v 1. razredu 

devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

64)  Pozanovič Jezeršek, M., Cestnik, M., Čuden, M., Gomivnik Thuma, V., Hoznak, M., 

Kriţaj Ortar, M., Rosc Leskovec, D., Ţveglič, M. (2011). Slovenščina, učni načrt. 

Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.  

65)  Ropič, M. (1996). Podaljšano opismenjevanje. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije 

za šolstvo.  

http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/5479048/Children-no-longer-reading-for-pleasure.html
http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/5479048/Children-no-longer-reading-for-pleasure.html
http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/6338700/Primary-review-start-formal-lessons-at-six.html
http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/6338700/Primary-review-start-formal-lessons-at-six.html
http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/9064870/New-style-nappy-curriculum-will-damage-childhood.html
http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/9064870/New-style-nappy-curriculum-will-damage-childhood.html


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Nemanič Valentina; diplomsko delo 

- 86 - 

 

66)  Ropič, M. (2000). Praktični problemi v začetnem opismenjevanju. Sodobna 

pedagogika (51, št. 2). 

67)  Ropič, M. (2003). Opismenjevanje v devetletni šoli: metode in trajanje. Sodobna 

pedagogika (54, št. 4).  

68)  Saksida, I. (2007). Prenova pouka slovenščine – in prenova prenove – pod 

drobnogledom specialne didaktike. Sodobna pedagogika (58, št. 2).  

69)  Saksida, I. (2010). Pismenost (naj)mlajših – dileme, vprašanja, izzivi. Sodobna 

pedagogika (61, št.1).  

70)  Seith, E. (22. januar, 2010). Promoting literacy comes to a screen near you. TESS 

magazine. Pridobljeno 13. 3. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6034013  

71)  Skela, J., Sešek, U., & Dagarin Fojkar, M. (2009). Opismenjevanje v tujem/drugem 

jeziku na zgodnji stopnji. Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu. 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

72)  Slovenska akademija znanosti in umetnosti & Inštitut za slovenski jezik Frana 

Ramovša ZRC SAZU. (1994). Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS.  

73)  Stewart, W. (16. marec, 2012). Pressure mounts on primary literacy. TES magazine. 

Pridobljeno 10. 3. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6194046  

74)  Šverc, A. (2008). Slovenski šolski sistem v številkah. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo 

in šport. 

75)  The development of education: National report for Slovenia (2008) Pridobljeno 7. 1. 

2012 s svetovnega spleta: 

http://www.ibe.unesco.org/National_Reports/ICE_2008/slovenia_NR08.pdf  

76)  Vončina, V. (2008). Omejitve pojmovanja pismenosti in njenega merjenja v raziskavi 

PISA – alternativni pogled na razvoj. Sodobna pedagogika (59, št. 3).  

http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6034013
http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6194046
http://www.ibe.unesco.org/National_Reports/ICE_2008/slovenia_NR08.pdf


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Nemanič Valentina; diplomsko delo 

- 87 - 

 

77)  Ward, H. (14. avgust, 2009). Early years foundation stage: 1 in 3 staff says literacy 

goals too high. TES Newspaper. Pridobljeno 8. 3. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6020392 

78)  Ward, H. (2. april, 2010a). Just half of youngsters like to stick their nose in a book. 

TES Newspaper. Pridobljeno 9. 3. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6040346  

79)  Ward, H. (21. maj, 2010b). Teachers' book club helps boost boys' reading ability. TES 

Newspaper. Pridobljeno 9. 3. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6044581  

http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6020392
http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6040346
http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6044581

