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Izvleček
Magistrsko delo obravnava jezikovni pouk slovenščine v slovenskih gimnazijah. Uvodoma
prinaša teoretični pregled pojmov, ključnih za razumevanje praktičnega dela. V praktičnem
delu je izhajajoč iz učnih načrtov prikazan primerjalni pogled na pristope k učenju
prvega/maternega jezika v slovenskem in tujem prostoru ter opirajoč se na izsledke ankete,
izvedene med gimnazijskimi učitelji in učenci, predstavljeno uresničevanje jezikovnega pouka
v praksi.
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Abstract
The master's thesis discusses lessons of Slovene language in Slovenian high schools. In the
introduction there is a theoretical overview of terms that are essential for understanding the
research. In the research there is presented a comparative view of approaches to learning the
first/mother tongue in Slovenia and abroad based on syllabuses. There is also presented the
realization of the language lessons in practice based on the results of the survey conducted
among high school teachers and students.
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I UVOD
V magistrski nalogi z naslovom Modeli pouka slovenskega jezika kot prvega/maternega jezika
v slovenskih gimnazijah se bom osredotočila na jezikovni pouk prvega/maternega jezika,
njegovo načrtovanje in udejanjanje v praksi. Pouk slovenščine je velikokrat pod drobnogledom
javnosti in ocenjevan z vidika uporabnosti v vsakdanjem življenju, nemalokrat pa se zgodi, da
ravno pouk slovenščine nosi odgovornost, da so se učenci zmožni uspešno spopadati z
vsakodnevnimi življenjskimi izzivi, zato me je zanimalo, kako izgleda jezikovni pouk v praksi,
kaj naj bi učenci pri jezikovnem pouku usvojili glede na učni načrt, ali jim jezikovni pouk
omogoča doseganje teh ciljev in na kakšen način.
Pogled v polpreteklo zgodovino jezikovnega pouka in teoretična spoznanja, povezana z njim,
nam razkrijejo, da so se jezikovni pouk slovenščine in z njim modeli jezikovnega pouka
spreminjali zaradi najrazličnejših spodbud in vzrokov. Do sedaj so se v didaktiki slovenskega
jezika izoblikovali trije modeli pouka slovenskega jezika kot prvega (maternega) jezika,
spremembe v modelih so se uveljavile predvsem s spodbudami za prenovo učnega načrta leta
1998 in 2008.
V magistrski nalogi bom v teoretičnem delu na podlagi domače in tuje jezikovnodidaktične
strokovne literature predstavila načrtovanje jezikovnega pouka, s tem povezane modele
jezikovnega pouka ter pojme, povezane z načrtovanjem pouka, ki bodo pomagali pri
razumevanju praktičnega dela. Praktični del sestavljata dve analizi, in sicer komparativna
analiza domačega in tujih učnih načrtov ter analiza jezikovnega pouka v slovenskih gimnazijah.
S pomočjo komparativne analize učnih načrtov za pouk prvega/maternega jezika bom
predstavila pristope, ki so uveljavljeni pri učenju prvega/maternega jezika v slovenskem in
tujem prostoru, ter tako skušala ugotoviti, kateri pogledi na jezik in poučevanje so prisotni v
posameznem učnem načrtu, kako naj bi potekal jezikovni pouk in kateri je glavni cilj
jezikovnega pouka, ki ga predvideva učni načrt. Osrednji del praktičnega dela bo predstavitev
empiričnih izsledkov o jezikovnem pouku, do katerih sem prišla s pomočjo ankete, ki sem jo
izvedla med učitelji in učenci slovenskih gimnazij, ter tako osvetlila, kako izgleda jezikovni
pouk v praksi, kako se v učnih načrtih zapisano in v (jezikovni) didaktiki ugotovljeno uresničuje
v šolah, kateri jezikovni modeli pouka so pri jezikovnem pouku prisotni, kateri od njih
prevladuje pri posameznem področju jezikovnega pouka ter kakšni so pogledi učiteljev in
učencev na jezikovni pouk.
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II TEORETIČNI DEL
1 Slovenščina v gimnazijah
V prvih vrsticah trenutno veljavnega učnega načrta1 za slovenščino za gimnazije preberemo, da
je slovenščina »kot materni/prvi jezik za večino dijakov/dijakinj in kot drugi jezik/jezik okolja
[…] za manjšino ključni splošnoizobraževalni predmet v gimnaziji, podlaga za
samorazumevanje, za vsakršno učenje s slovenskim jezikom izraženih vsebin, za razumevanje,
doživljanje in vrednotenje pojavov okrog nas« (Poznanovič et al. 2008: 5).
Slovenščina je jezik, zato jo preveva ogromno vlog, poleg vlog oz. funkcij, ki so inherentne oz.
lastne vsakemu posameznemu jeziku (npr. predstavitvena, sporazumevalna, identitetna,
družbena, simbolna), tudi formalne oz. statusne vloge, ki se oblikujejo v razmerju do drugih
jezikov. Glede na status oz. položaj je slovenščina v Republiki Sloveniji državni in uradni jezik,
hkrati pa je za posameznika bodisi prvi oz. materni jezik bodisi drugi jezik oz. jezik okolja ali
tuji jezik. V izobraževanju se vsem tem vlogam pridružita še vloga slovenščine kot učnega
predmeta in vloga slovenščine kot učnega jezika. Vogel navaja, da »[k]adar opredeljujemo
vlogo slovenščine v šolah s slovenskim učnim jezikom v Republiki Sloveniji, po navadi
omenjamo predvsem tri (oz. štiri). To so slovenščina kot prvi (materni) jezik ali drugi (jezik
okolja), slovenščina kot učni jezik in kot (osrednji jezikovni) učni predmet« (2010: 106).
Za posameznika je pomembna tudi identitetna vloga slovenščine, v svoji knjižni zvrsti ima
narodnopovezovalno in narodnoohranjevalno vlogo, tu je še simbolna vloga, s tem pa se
naštevanje ne konča.
»V formalnem izobraževanju ima slovenščina osrednje mesto in je (1) osrednji učni predmet.
Raba slovenščine, opazovanje in tudi opisovanje jezika omogočajo globlje poznavanje različnih
vlog, ki jih ponuja. Slovenščina je (2) učni jezik, ki zavezuje vse učitelje na šoli, saj se s
slovenščino pri vseh učnih predmetih posredujejo znanja posamezne discipline in učenci ob
spoznavanju vsebin in ciljev teh disciplin izgrajujejo strokovni jezik in hkrati odnos do te vrste
jezika. Slovenščina je tudi (3) izhodiščni učni predmet za jezikovni del kurikula.« (Ivšek 2010:
269)
Učni predmet slovenščina se v gimnazijah notranje deli na jezikovni in književni pouk, razmerje
med obema pa naj bi bilo pri pouku enakovredno – »polovica ur je namenjena jezikovnemu

1

Učni načrt. Slovenščina: gimnazija: splošna, klasična, strokovna gimnazija. 2008.
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pouku, polovica pa pouku književnosti« (Poznanovič et al. 2008: 5). V učnem načrtu iz leta
1998 (UN 1998) je bilo zapisano, da sta jezikovni in književni pouk »v skladu z naravo
obravnavanih vsebin samostojni, vendar povezani področji. […] Izhodišče pouka […] je
neumetnostno in umetnostno besedilo« – jezikovni pouk izhaja iz neumetnostnega besedila in
pomeni obravnavo neumetnostnih besedil, književni pouk pa izhaja iz umetnostnega besedila
in pomeni obravnavo umetnostnih besedil; razlog za notranjo delitev na dve področji je, da
»[n]eumetnostna besedila tvorimo, sprejemamo in razčlenjujemo drugače kot umetnostna«
(Slovenščina: Predmetni katalog – učni načrt 1998). Eksplicitno je navedeno, da se vrsti besedil,
s tem pa tudi jezikovni in književni pouk, med seboj povezujeta, saj da imata obe vrsti stičišče
– jezik. V sedaj veljavnem učnem načrtu (UN 2008) navedbe o povezovanju jezikovnega in
književnega pouka ni moč zaslediti, v čemer lahko vidimo na nacionalni ravni korak nazaj v
razvoju učnega načrta in načrtovanju pouka slovenščine. Obe področji sta po navedbi splošnih
ciljev predmeta predstavljeni ločeno.2 Povezave med področjema so ob predstavitvi operativnih
ciljev in vsebin nakazane le na nekaj mestih, kjer izhajajo iz vsebine. Na splošno je tako mogoče
reči, da učni načrt znotrajpredmetnega povezovanja eksplicitno ne predvideva in da je njegovo
uresničevanje odvisno od posameznega učitelja.

2 Načrtovanje jezikovnega pouka
Jezikovni pouk v formalnem izobraževanju je načrtovan proces, ki ga na različnih ravneh
vnaprej določa več dokumentov. Na nacionalni ravni so profesorji v gimnaziji kot javno
veljavnem izobraževalnem programu zavezani, da pri pouku stremijo k dosegi ciljev, ki so
navedeni v 2. členu Zakona o gimnazijah in v 2. členu Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, ter ciljev, ki so navedeni v učnem načrtu za posamezni učni predmet.
Za slovenščino je to Učni načrt: Slovenščina: Gimnazija; Splošna, klasična, strokovna
gimnazija: Obvezni predmet na maturi (560 ur). Poleg teh je za učitelja slovenščine v gimnaziji
pomemben še maturitetni predmetni izpitni katalog3 za splošno maturo za slovenščino, ki
določa cilje in znanja, ki se preverjajo in ocenjujejo na splošni maturi. Predmetni izpitni katalog
v nasprotju z učnim načrtom tako vsebuje le tiste cilje in znanja, ki so objektivno preverljivi.
Izpitni predmetni katalog za slovenščino izhaja iz učnega načrta, je z njim usklajen in se v

Tudi v UN 1998 sta področji po navedbi splošnih ciljev predstavljeni ločeno, a z navedbo, da je tovrstno ločevanje
v funkciji preglednosti in lažjega razumevanja učnih načrtov.
2

19. člen Zakona o maturi opredeljuje, da se »[p]ri splošni maturi ocenjuje znanje v obsegu in na način, kot ju
opredeljujejo Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo in predmetni izpitni katalogi za splošno maturo, ki jih
določi Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na predlog Državne komisije za splošno maturo« (2007).
3
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objektivno preverljivih ciljih ne razlikuje od učnega načrta, zato se na izpitni katalog v
magistrski nalogi ne bom osredotočala, saj je ta »vsebovan« v učnem načrtu.
V praktičnem delu bo podrobneje prikazan učni načrt za pouk slovenščine v gimnazijah, saj je
podlaga za načrtovanje pouka na institucionalni (tj. na ravni šole, ki pripravlja letni načrt dela)
in individualni ravni (tj. na ravni posameznega učitelja, ki pripravlja letne priprave, priprave na
učne sklope/etape in priprave na posamezno učno uro). Primerjalno bodo analizirani tudi
izbrani tuji učni načrti oz. dokumenti, ki usmerjajo in določajo pouk prvega/maternega jezika.
Ker so ti temeljni dokumenti ponekod zasnovani kot učni načrti, drugod pa kot kurikuli, bom
zato najprej predstavila oba temeljna pojma in razmerje med njima, poleg tega pa še nekatere
druge pojme, povezane z načrtovanjem pouka, ki bodo pomagali pri razumevanju praktičnega
dela.

2.1 Kurikul
Pomen iz latinščine izhajajočega termina kurikul oz. kurikulum (ang. curriculum),4 v povezavi
s katerim lahko zasledimo še sopomenske izraze izobraževalni program, učni program, učnik
(Amebisov slovar sopomenk), danes ni enotno opredeljen, raba izraza pa nedosledna in
neenotna. Težava pri opredeljevanju pojma je, da kurikul »ni koncept, ki bi bil udejanjen iz
enega samega bistva (eidos), ampak kulturni konstrukt« (Grundy 1987, v Kotnik 2013: 29).
Kroflič navaja, da je termin »nabit s toliko različnimi pomeni in dimenzijami, da se nekateri
teoretiki pri nas delno upravičeno odrekajo njegovi uporabi v sklopu pedagoških znanosti. /…/
Hkrati pa se moramo zavedati, da se je ta pojem predvsem v anglo-ameriški pedagoški tradiciji
tako ustalil, da postaja v današnjem času njegovo razumevanje nujno potrebno« (1992: 12–13).
Najožje pojmovanje termina lahko pomeni samo učne cilje, najširše pa vključuje celotno
didaktiko skupaj z vsemi mejnimi znanostmi. Sodobno pojmovanje termina je moč obravnavati
z več različnih vidikov (Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja). Širec je naštel 16 najbolj
tipičnih opredelitev kurikula, ki poudarjajo različne elemente vzgojno-izobraževalnega
načrtovanja in njegove praktične izvedbe: učni načrt, organizacijske sekvence učnih postopkov,
učne cilje, dispozicije za učne procese, učne vsebine itn. (1983, v Kroflič 1992: 13).

V rabi lahko zasledimo oba zapisa (kurikul in kurikulum). Slovar novejšega besedja leksema obravnava kot
dvojnici, geslo kurikulum nas s kazalko usmerja k bolj pogosto rabljeni pisni obliki, tj. kurikul. V izogib
nedoslednosti in nejasnosti bo v nalogi uporabljen le zapis kurikul.
4
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Tyler (1949) je opredelil štiri elemente, ki naj bi jih vseboval kurikul, in štiri dimenzije
kurikularnega načrtovanja, in sicer cilje, vsebino oz. predmete, metode oz. procedure in
evalvacijo (v Kelly 1999: 14).
Kubale kurikul razume kot »vseobsegajoči in najširši učni načrt za npr. osnovno šolo,
gimnazijo, določeno smer tehniške ali poklicne šole. Zajema učni načrt, izpitni učni načrt ali
katalog znanja, opis vseh standardov in normativov za organizacijo šole, opis in opredelitev
razmerij med obveznimi in neobveznimi predmeti, učnimi vsebinami, medsebojnimi
korelacijami, stopnjo gibkosti in postopnosti uresničevanja učnih ciljev glede na razvojno
stopnjo učencev ter širše in ožje šolsko okolje, šolski koledar, opredeljuje trajanje posameznih
učnih načrtov, organizacijo pouka, pogoje za diferenciacijo in individualizacijo, za sestavo
učnih skupin, pogoje za delo v laboratoriju itd.« (1997: 97–98)
Univerzitetni izpitni center Cambridge kurikulu pripisuje več nalog: »daje javno spodbudo
šolam za čim boljše delo in učne rezultate; učiteljem zagotavlja nadrobne in natančno
opredeljene učne cilje; staršem zagotavlja jasne in natančne informacije; pomaga učiteljem, da
se osredotočijo na naloge in pomoč vsakemu učencu, da ta kar najbolje napreduje; učitelju pove,
kakšne sposobnosti in veščine razvijati in s katerimi učnimi vsebinami; kakšne učne materiale
uporabiti pri določeni učni vsebini in koliko časa nameniti določeni tematiki; je razširjeni izpitni
učni načrt; nikoli ga ni možno v celoti testirati in preveriti« (University of Cambridge Local
Examinations Syndicate, v Kubale 1992: 98–99).
Z vidika stopnje strukturiranosti kurikula lahko ločimo odprti (kurikul v ožjem pomenu) in
zaprti kurikul (kurikul v širšem pomenu). Odprti kurikul oz. znanstveno skladen (teoretično in
praktično preverjen) učnociljni načrt označuje pojmovanja, ki se omejujejo na učne cilje, učitelj
pa je tisti, ki učnociljni načrt oblikuje in prilagodi glede na konkretne učne okoliščine. Zaprti
kurikul oz. apriorno določen učni proces na vseh njegovih stopnjah, neodvisno od konkretnih
učnih okoliščin, označuje pojmovanja, da ima učitelj vnaprej natančno določene in predpisane
vse stopnje učnega procesa, konkretne učne okoliščine pa pri teh pojmovanjih niso upoštevane.
V takšnem učnem procesu je učitelj le statist (Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja,
Širec 1983, v Kroflič 1992: 13–14). Zagotovo pa gre v povezavi s pojmoma odprti in zaprti
kurikul omeniti še pojav, ki so ga že v sedemdesetih letih označili s pojmom skriti kurikul. V
definiciji Širca je izraženo stališče, da je kurikul samo razvidni oz. zapisani del vzgojnoizobraževalnega načrtovanja. S tako opredelitvijo po mnenju Krofliča tvegamo, da bo del intenc
programa, institucije ali učitelja izpadel z območja kurikula in se manifestiral v obliki
nekontroliranih učinkov (Kroflič 1992: 14–15).
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Glede na strategijo načrtovanja kurikula ločimo učnosnovno, učnociljno, procesnorazvojno
načrtovanje – ki je posebna oblika učnociljnega načrtovanja – ter še nekatere druge posebne
didaktične modele načrtovanja (Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja). Osnovna
razdelitev glede na strategijo načrtovanja kurikula sicer izhaja iz posameznih vsebinskih
elementov kurikula, vendar se posamezna strategija ne osredotoča le na načrtovanje tistega
elementa kurikula, ki je naveden v imenu strategije. Ime strategije predstavlja le izhodišče vsake
strategije, v kurikulu pa vsi elementi tudi niso nujno prisotni. (Kroflič 1992: 24–25). Kelly
navaja, da vsak model »ponuja značilen pogled na vlogo vsebin v kurikulu in precej drugačne
kriterije za izbiro kurikularnih vsebin« (1999: 97). Kotnik ugotavlja, da ima vsak kurikul vse te
tri razsežnosti (vsebine, cilji, proces), osredotočenost na eno pa ustvari videz različnih
kurikulov (2013: 30). Učnosnovno načrtovanje izhaja iz vzgojno-izobraževalnih vsebin, cilji so
določeni na podlagi teh (Kroflič 1992: 27). Vloga vsebine v tem modelu je centralna, kriteriji
za izbiro so v vsebinah samih – imanentna vrednost ali neuporabnost (Kelly 1999: 97). Za
učnociljne strategije je značilno, da izhajajo iz posameznih učnih ciljev, vsebine in metode
določimo na podlagi ciljev (Kroflič 1992: 24–25). Cilji ustvarjajo kriterij za izbiro vsebin,
izberemo pa tiste vsebine, ki nam bodo najverjetneje pomagale pri doseganju zastavljenih ciljev
(Kelly 1999: 97). Učitelji niso pozorni le na vsebine, temveč tudi na učne cilje, ki so povezani
z vsebino: »na razumevanje, uporabo, utemeljevanje, povezovanje, kritično presojo …, na to
torej, na kakšen način učenci pridejo do vsebin in veščin, in na to, na kakšen način jih
izkazujejo« (Rutar Ilc 2005: 8). Načrtovanje, ki pozornost posveča načinu, kako oblikovati učni
proces,5 da bodo učenci kar najučinkoviteje dosegali cilje, je procesnorazvojno načrtovanje.
Učitelj mora torej razmisliti, kako bo oblikoval pouk, da bo učence pripeljal do ciljev (Rutar Ilc
2005: 9). Upoštevajoč prednosti učnociljne strategije je procesnorazvojna strategija nastala kot
odgovor na pomanjkljivosti učnociljne strategije in ima spremenjeno paradigmo v gledanju na
naravo pedagoškega procesa in naravo človeka (Kroflič 1992: 24, 40). Kelly v tej strategiji vidi
možnost, da bi cilji ne bili več vnaprej opredeljeni in zunanji, temveč notranji in v izobraževalni
proces vgrajena načela, da bi učenec postal aktiven člen v učni komunikaciji (ima aktivno vlogo
v učnem procesu in pri samem načrtovanju), da bi bil izobraževalni proces pojmovan kot

S procesnorazvojnim načrtovanjem sta povezana tudi procesni pristop k izgrajevanju znanja in aktivna vloga
učencev pri pouku. »V zadnjih desetletjih se v pedagoški teoriji vse bolj poudarja pomen aktivne vloge učencev
pri pridobivanju znanja: učenci naj znanje izgrajujejo oz. konstruirajo v procesu odkrivanja, raziskovanja in
izkušanja ob vključevanju različnih miselnih procesov. Zato tak pristop imenujemo procesni. […] Pri procesnem
pristopu ne gre le za to, da učenci usvojijo neka vsebinska znanja in jih nato uporabijo, nadgrajujejo in povezujejo,
ampak da tudi do teh vsebinskih znanj – kjer je to mogoče in smiselno in seveda ob učiteljevem spretnem vodenju
– v čim večji meri prihajajo sami, z odkrivanjem, v procesu in s pomočjo procesov.« (Rutar Ilc 2003: 35)
5
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obojestranska aktivna komunikacija, v kateri ima učitelj dominantno vlogo, učenec pa se
približuje osnovnemu cilju, tj. razvoju kritičnosti, samostojnosti in ustvarjalnosti, ter da
izobraževalni proces ni sredstvo približevanja ciljem, temveč sam svoj cilj – zagotoviti trajen
razvoj učenca tako, da ga naučimo učiti se (Kroflič 2002: 157–158).
»Osnovna razlika med temi izhodiščnimi modeli kurikularnega načrtovanja je torej po Kellyju
v predpostavljeni koncepciji vzgoje in izobraževanja.6 Učnosnovni model vidi izobraževanje
kot inicializacijo in prenos uporabnega znanja. Učnociljni model išče vrednostno nevtralno
pozicijo in nima izdelanega posebnega koncepta izobraževanja. Učnorazvojni model pa izhaja
iz koncepta vzgoje in izobraževanja kot procesa kontinuirane rasti in razvoja osebnosti.« (Kelly
1989, v Kroflič 1992: 70)
Kurikule lahko razdelimo na več ravni tudi upoštevajoč načrtovano, izvedeno in doseženo v
vzgojno-izobraževalnem procesu, kar izhaja iz pogleda, da »[t]ako kot za vsak sistem tudi pri
vzgoji in izobraževanju velja, da so med načrtovanjem, izvedbo in rezultati (dosežki) razlike«
(Zupanc 2014: 62). Zupanc zato prevzame ločevanje kurikula na tri ravni, in sicer na raven
načrtovanega, izvedbenega in doseženega kurikula. Načrtovani kurikul pomeni učne načrte,
vsebine in metode, ki omogočajo, da se učenci (na)učijo, in organizacijo vzgojnoizobraževalnega sistema, ki omogoča, da se to doseže. Izvedbeni kurikul pomeni izvedbo
načrtovanega kurikula v praksi. Pri doseženem kurikulu pa je pomembno, kolikšen je učinek
šolanja. Ločevanje na tri ravni predpostavlja, da ni nujno, da je izvedbeni kurikul enak
načrtovanemu (prav tam).
Odgovori na vprašanja, kaj si predstavljamo z vzgojo in/oziroma izobraževanjem, kaj
razumemo pod pojmom kurikul (katere elemente naj bi vseboval – glede na naše pojmovanje
kurikula v smislu bolj odprtega ali zaprtega vzgojno-izobraževalnega načrta), kakšna so naša
konkretna pričakovanja glede načrtovanja vzgojno-izobraževalnega programa, kako razumemo
učenje itn., predstavljajo izhodišče za izbiro splošnih principov načrtovanja kurikula in izbiro
segmentov kurikula, iz katerega bomo izhajali pri lastnem načrtovanju (Kroflič 1992: 10, 23).

Podobno navaja tudi Kramar. Ta sicer uporablja termin učni načrt, razumemo ga lahko kot sinonim kurikulu, saj
nikjer ne navede pomenske opozicije med obema terminoma. Za učni načrt Kramar tako pravi, da se »[n]jegov
razvoj tesno prepleta z razvojem šolanja, saj so vsebina in cilji pouka v vseh zgodovinskih obdobjih v središču
družbenih interesov in pozornosti. Prav tako so predmet znanstvenega preučevanja pedagoških znanstvenih
disciplin. Tako se v učnih načrtih kažejo tudi vodilne ideje, teoretični pogledi, razvojni tokovi in teorije, ki so v
določenem obdobju v ospredju v pedagoških in izobraževalnih vedah« (2009: 55).
6
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Kot poudarja Rutar Ilc, pa »noben pristop /…/ ne sme biti sam sebi namen, ampak gre predvsem
za to, da najdemo načine, po katerih najbolj učinkovito spodbujamo razumevanje učencev in
prispevamo k razvijanju njihovega mišljenja« (2005: 10).
Načrtovanje kurikulov ni povezano le s paradigmami vzgojno-izobraževalnega proces, prav
tako od njih ne odvisno, povezano je namreč tudi z različnimi ravnmi odločanja. Načrtovanje
kurikula poteka na treh ravneh, in sicer na ravni države, šole in učitelja. Na ravni države se
oblikujejo nacionalni kurikul oz. vzgojno-izobraževalni program, izpitni katalogi, seznami
predpisanih učbenikov, izvedbeni dokumenti. Na ravni šole se oblikujejo izvedbeni kurikul in
publikacije, v katerih vsaka šola seznanja starše in učence o posebnostih vzgojno-izobraževalne
ponudbe. Na ravni učitelja pa se oblikujejo učne priprave. Od dokumentov na nacionalni ravni
je odvisno, kakšen odnos se bo vzpostavil med kurikuli. Zaprtost nacionalnega kurikula pomeni
formaliziranje priprave kurikulov na nižjih ravneh odločanja, kar pa niža kakovost vzgojnoizobraževalnega dela (Kroflič 2002: 174–175).

2.2 Učni načrt
Poleg termina kurikul, ki je k nam prišel iz anglo-ameriškega sveta, v rabi zasledimo termin
učni načrt (ang. syllabus). Kelly navaja, da je potrebno ločiti termin, ki označuje vsebino
posameznega učnega predmeta (učni načrt), od termina, ki se nanaša na celostni program
izobraževalne institucije (kurikul), in da mnogi še vedno enačijo kurikul in učni načrt, s tem pa
omejujejo načrtovanje kurikula bodisi na vsebino oz. okvir znanja, ki ga želijo prenesti, bodisi
na seznam predmetov, ki se poučujejo, bodisi oboje (1999: 3). V slovenskem prostoru prihaja
v razumevanju obeh pojmov (kurikul in učni načrt) do razhajanj. Strmčnik tako pravi, da se
poimenovanje kurikul v evropskem šolskem prostoru vse bolj nadomešča s poimenovanjem
učni načrt, ki ga dopolnjujejo in razširjajo še podrobni učni načrt, ki je v kompetencah učitelja,
okvirni učni načrt, ki ga predpišejo šolske oblasti, in smernice, ki so prav tako v pristojnosti
šolskih oblasti. Učni načrti poudarjajo cilje in vsebine, smernice pa so bolj globalni napotki. Ti
izrazi, zapiše, imajo pri nas že dovolj dolgo zgodovino, da njihova zamenjava s terminom
kurikul ni potrebna. Kadar pa govorimo o kurikularno usmerjenih učnih načrtih, želimo
poudariti, da ohranjajo sestavine kurikularne teorije (2001: 255). V zgodnejšem delu Strmčnik
sicer navede, da izraz učni načrt sicer nadomešča kurikul, pri tem pa poudari, da ga ne
nadomešča sinonimno, pri čemer že zavrne rabo izraza kurikul in se zavzema za rabo izraza
učni načrt, ker da ima izraz učni načrt – skupaj z izrazoma okvirni in podrobni učni načrt –
dovolj dolgo tradicijo, zato pa nadomeščanje z izrazom kurikul ni potrebno (1998: 117). Kotnik
kurikul razume kot nadpomenko učnega načrta, saj navaja, da je načrtovanje mogoče na
18

sistemski ravni (država, šola itn.) ali v okviru posameznih predmetov (učni načrt), pri čemer se
izraz kurikul uporablja v dvojnem pomenu – v ožjem pomenu je to predmetnik, v širšem pa
predmetnik in učni načrt. V vsakem primeru pa sta z učenjem neločljivo povezana tako
načrtovanje kot rezultat (2013: 29). Podobno učni načrt razume tudi Kubale, ki navaja, da je
učni načrt eden izmed elementov kurikula (glej Kubale 1992: 97–98). Tudi Zupanc ne enači
kurikula in učnega načrta, saj »[k]urikul že v konceptu pomeni nekaj drugega kot učni načrt,
lahko bi rekli, da presega zgolj načrtovanje poučevanja in učenja (Zupanc 2005c, v Zupanc
2014: 62). Zupanc učne načrte uvrsti na raven načrtovanega kurikula, v katerem je navedeno,
»kaj naj se uči in kako naj se poučuje, da se bodo učenci (na)učili, in kako naj se organizira
vzgojno-izobraževalni sistem, da bi se to doseglo« (Zupanc 2014: 62). Kramar uporablja le
termin učni načrt, pomensko ga razume zelo široko, prekrivno s pomenom kurikula. Učni načrt
vidi kot pomemben konstitutivni dokument pouka in šole, ki se razvija skladno z razvojem
šolanja (2009: 55).
Naloga učnega načrta je, da učne cilje in učne vsebine, ki so ustrezno didaktizirani oz.
prilagojeni neposredni učni uporabi, primerno izbere, razvrsti in prilagodi ter stopnjuje glede
na vrsto in stopnjo šolanja. Učno dogajanje tako usmerja ciljno in vsebinsko ter tudi
organizacijsko in metodično (Strmčnik 2001: 241). »Največkrat je učni načrt opredeljen kot
strokovni šolskoupravni dokument. […] Predpisuje vzgojno-izobraževalne smotre in splošnejše
cilje, kodificira njim ustrezne učne predmete, obseg in globino vsebine ter predvidi sistematično
razvrstitev in soodvisnost učnih tem.« (prav tam: 256)
Funkcije učnega načrta se spreminjajo, spreminjajo pa se predvsem glede na družbenopolitične,
gospodarske in kulturne razmere in potrebe določenega časa ter tudi z vidika razvoja
psihopedagoških in didaktičnih učnih konceptov (Strmčnik 2001: 256).
Strmčnik najpomembnejše funkcije učnega načrta (na nacionalni ravni)7 strni v štiri pomensko
široke funkcije. Prva funkcija je usmerjanje in pospeševanje uresničevanja temeljnih trenutnih
in bodočih potreb posameznika in družbe (gospodarstvo, kultura, znanost, uprava itn.). Ker so
pričakovanja posameznih »elementov« družbe različna, naj bi bili učni načrti kompromisni
prerez temeljnih družbenih in individualnih interesov. Druga funkcija učnega načrta je
varovanje čim bolj enotnih nacionalnih vzgojno-izobraževalnih standardov in enakih učnih
možnosti mladih ne glede na njihove socialne in druge okoliščine, kar naj bi učni načrti dosegli

Teorijo o treh ravneh načrtovanja kurikula (državna, šolska, učiteljeva) lahko upoštevamo tudi za učne načrte,
saj se je ob pregledu literature izkazalo, da sta pojma kurikul in učni načrt v več ozirih pomensko prekrivna (prim.
Kramar 2009: 54–57).
7
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s predpisovanjem temeljnih učnih ciljev in vsebin. Tretja funkcija je usmerjena v učno pomoč
šolam. Učne načrte naj bi spremljali kakovostni priročniki ter temeljito in stalno učnonačrtno
izobraževanje učiteljev (didaktična načela, navodila, nasveti, konkretni instrumenti). Četrta
funkcija učnega načrta je podlaga za izdelavo podrobnih učnih načrtov, ki jih učitelj pripravi
sam (Strmčnik 2001: 256–257).
V podrobnem učnem načrtu učitelj prilagodi okvirne učne cilje in vsebine določenim učencem,
predvidi vertikalne in horizontalne povezave in smiselno zaporedje učnih tem (znotraj predmeta
in tudi medpredmetno), načrtovano učno vsebino ustrezno didaktično opremi, razdeli učno
vsebino učnega predmeta na logično zaokrožene dele in predvidi časovni razpored. Če želi
učitelj vsebine med seboj smiselno povezovati in pri neznanem izhajati iz znanega, mora imeti
pregled čez učno vsebino šolskega leta, kar je mogoče s študijskim izdelovanjem podrobnega
učnega načrta (Strmčnik 2001: 257), pri čemer gre pravzaprav za podrobno učiteljevo celoletno
pripravo.
Učni načrt je najprej namenjen izvajalcem pouka, torej učiteljem in učencem. Za učitelje je
pomembno izhodišče pri načrtovanju in vodilo v vseh fazah pouka. Učence in učitelje tudi
zavezuje s svojo družbeno, znanstveno in strokovno veljavnostjo in vrednostjo, iz česar izhaja
njegov omejevalni vpliv. Učni načrti šolam, učiteljem in učencem omogočajo prilagajanje
neposrednim razmeram v šolskem okolju, zato je odnos šole, učiteljev in učencev do učnega
načrta avtonomen, kar pomeni, da vplivajo na oblikovanje učnih načrtov, jih strokovno
utemeljeno ustrezno spreminjajo glede na konkretne situacije. Razmerja med učnim načrtom,
šolo in učitelji so fleksibilna, učitelj ima odgovornost, da učni načrt kar najbolje prilagodi
neposrednim objektivnim in subjektivnim pogojem, v katerih pouk poteka (Kramar 2009: 56–
57).
Termina učni načrt in kurikul sta v teoriji torej razumljena in interpretirana zelo različno, kar
vnaša zmedo, ko želimo natančno opredeliti in razumeti oba termina, ko želimo našteti in
predstaviti elemente in vloge enega in drugega, ko želimo vzpostaviti klasifikacije ipd.
V nadaljevanju naloge bom zaradi jasnosti in doslednosti uporabljala izraz učni načrt za tiste
dokumente oz. dele dokumentov, ki v posameznem izobraževalnem sistemu opredeljujejo učno
načrtovanje pouka prvega/maternega jezika, četudi se v naslovu teh dokumentov pojavlja
termin kurikul. Ugotavljam, da sta termina učni načrt in kurikul v slovenskem prostoru za
nekatere strokovnjake povezana s pomenskorazločevalnimi elementi, ki določajo pomen enega
ali drugega termina, nekateri izmed njih zavračajo uporabo izraza kurikul v praksi, češ da v
slovenskem prostoru ni potrebe po njem. Na e-portalu Ministrstva za izobraževanje, znanost in
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šport sta na strani, kjer najdemo učne načrte za posamezne predmete v gimnaziji, navedena oba
izraza, tj. učni načrt in kurikul, izraz kurikul je zapisan v oklepaju za izrazom učni načrt, torej
iz tega lahko sklepamo, da sta tu izraza razumljena pomensko prekrivno. 8 Vogel meni, da se
izraz kurikul v teoriji na Slovenskem nanaša bolj na program v celoti, medtem ko se učni načrti
omejujejo na posamezne predmete,9 z uveljavljanjem enačenja učnega načrta s kurikulom se
uveljavlja zgolj t. i. zaprti in odkriti del kurikula posameznega predmeta, skriti in neformalni
kurikul pa ostajata pogosto neopredeljena in s tem omogočata manipulacije (2017).
V Sloveniji so po navedbah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »[u]čni načrti
oblikovani po načelih učnociljnega načrtovanja. Splošni (usmerjevalni) in konkretni cilji
predmeta (informativni, formativni in socializacijski) so določeni tako, da učitelj praviloma
samostojno izbere vsebino, metode in oblike dela. Pri tem upošteva tudi izvedbene posebnosti
v učnem načrtu, ki so navedene v posameznem učnem načrtu, in minimalne standarde splošne
izobrazbe. Učni načrti so pripravljeni v več različicah (splošne in strokovne gimnazije,
programi gimnazije, prilagojeni za izvajanje na narodno mešanem območju)« (Skupne
informacije o srednješolskem izobraževanju in programih). Učni načrt za slovenščino vsebuje
opredelitev predmeta, splošne cilje oz. kompetence, cilje in vsebine, pričakovane dosežke oz.
rezultate, medpredmetne povezave, didaktična priporočila za izvedbo pouka in oblike
vrednotenja dosežkov.
V nadaljevanju bom teoretično osvetlila tiste elemente učnega načrta (kompetence, učni cilji,
učna vsebina, pričakovani dosežki), na katere se bom osredotočila v primerjalni analizi učnega
načrta za slovenščino v gimnazijah in dokumentov, ki načrtujejo pouk prvega/maternega jezika
v izbranih tujih državah.

2.3 Kompetence10
Termin kompetenca oz. zmožnost je podobno kot termina učni načrt in kurikul podvržen
različnim opredelitvam in pogledom, zato ne moremo enostavno podati definicije, ki bi veljala
v vseh kontekstih, »v teoretskem diskurzu [je] obremenjen z dejstvom, da ga vzpostavlja
množica tako eksplicitnih kot implicitnih partikularnih vsebinskih opredelitev« (Štefanc 2006:

»Navajamo izobraževalni program gimnazije, za katero učni načrt (kurikulum) velja. Pri vrsti predmeta (obvezni,
izbirni, matura) je napisano tudi maksimalno število ur, za katere je pripravljen učni načrt.« Vir:
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2017/programi/gimnazija/ucni_nacrti.htm.
8
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Takšen pogled je v skladu s Kellyjevo opredelitvijo obeh terminov.

Prevzeti izraz kompetenca (ang. competence) lahko pomensko ustrezno nadomestimo z izrazom zmožnost. V
učnem načrtu za slovenščino najdemo oba izraza, vendar med njima ni zaznati pomenskega razlikovanja.
10
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67). SSKJ kompetenco opredeljuje le kot »obseg, mer[o] odločanja, določen[o] navadno z
zakonom; pristojnost, pooblastilo« (Fran). Pridevnik kompetenten ima dva pomena, prvi se
nanaša na kompetenco, drugi pomen pa se nanaša na tistega posameznika, »ki temeljito pozna,
obvlada določeno področje; [je] usposobljen, poklican« (Fran). Vendar nobena od teh definicij
ne ponuja dovolj natančne opredelitve.
Kompetence Weinert razume »kot kognitivne sposobnosti in veščine, ki se uporabljajo pri
obvladovanju zahtevnih nalog na različnih področjih, za pridobivanje vsebinskih in procesnih
znanj in za doseganje učinkovitih rešitev« (2001, v Ivšek 2003: 265). Kompetenca oz. ključna
zmožnost pomeni usposobljenost posameznika na temeljnih področjih njegovega osebnega in
družbenega življenja. Je trajna, sega čez posamezne šolske predmete, pri katerih se razvijajo
njene posamezne sestavine – spoznavna, akcijska in vrednostna (Štefanc 2012a: 113). Rychen
in Salganik kompetenco opredelita kot sposobnost doseči kompleksne zahteve v določenem
kontekstu s pomočjo mobilizacije kognitivnih in nekognitivnih vidikov delovanja (2003, v
Peklaj et al. 2008: 3). Kompetence torej ne vključujejo le kognitivnih vidikov, temveč tudi
motivacijske in čustvene vidike posameznikovega delovanja. Imeti razvito kompetenco
pomeni, da je potrebno kompetenco udejanjati v različnih situacijah (in ne imeti le potenciala),
njeno razvitost pa lahko preverjamo le na podlagi posameznikovih dejavnosti. Spoznavna
sestavina (raven) kompetence pomeni sposobnost kompleksnega razmišljanja in reševanja
problemov ter znanje na določenem področju, čustveno-motivacijska raven (vrednostna
sestavina) pomeni stališče, vrednote in pripravljenost za aktivnost, vedenjska raven (akcijska
sestavina) pa pomeni sposobnost ustrezno aktivirati, uskladiti in uporabiti svoje potenciale v
kompleksnih situacijah (Peklaj 2006, v Peklaj et al. 2008: 3). Zavedati se moramo, da jih
analitično zaradi razumevanja delovanja lahko razdelimo na kognitivno, motivacijsko in
akcijsko področje, vendar so ti procesi pri izvajanju konkretnih nalog tesno prepleteni (Peklaj
et al. 2008: 4).
V slovenskih gimnazijah je kot osrednji cilj (jezikovnega) pouka slovenščine prepoznana
razvita sporazumevalna kompetenca oz. zmožnost. Sporazumevanje v maternem jeziku je tudi
ena izmed osmih ključnih kompetenc evropskega okvira za vseživljenjsko učenje, ki sta ga
sprejela Evropski parlament in Svet leta 2006.11 V tem okviru so kompetence »opredeljene kot
kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Ključne kompetence so
tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno

11

Ključne zmožnosti so zapisane v Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006.
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vključenost in zaposlitev« (Evropska komisija 2007: 3). Kako je sporazumevalna zmožnost v
maternem jeziku razumljena v evropskem okviru,12 bom predstavila v naslednjem poglavju,
kjer bom natančneje opredelila sporazumevalno zmožnost.

2.4 Učni cilji13
Danes je v veljavi učnociljna usmerjenost pouka, kar pomeni, da je težišče postavljeno na
doseganje vzgojno-izobraževalnih učinkov. Pouk ni usmerjen v količino snovi, ki si jo učenci
zapomnijo, temveč je usmerjen v razvoj sposobnosti, osebnih lastnosti ter zmožnosti učencev.
Cilj ni učna vsebina sama po sebi. V načrtovanju tovrstnega pouka je potrebno jasno postaviti
natančno oblikovane cilje in ciljem prilagoditi vse druge didaktične sestavine in ravnanje
(Kramar 2009: 34–35).
»Kdor ne ve, kam hoče, naj se ne čudi, če pride povsem nekam drugam.« (Mager, v Strmčnik
2001: 203) Cilji so konstitutivni element izobraževalnega procesa in predstavljajo namen, ki ga
izvajalci procesa želijo, morajo in morejo doseči (Kramar 2009: 33). Učni cilji kot formalna
normativna kategorija označujejo predstavo o izobraževalnih in vzgojnih namenih celotne učne
organizacije (ne le učnih vsebin) in usmerjajo vzgojno-izobraževalne odločitve, čeprav cilji to
niso (Strmčnik 2001: 203). »Cilji imajo v izobraževalnem procesu pomembno vlogo.« (Kramar
2009: 33) Veliko učnih situacij ni mogoče predvideti, odločitve učitelja v teh situacijah pa so
bolj kvalitetne in konstantne, če jih usmerjajo učni cilji. Tako cilji niso le izraz stanj »naj bi«,
temveč motivacija in napotilo, da bodo stanja dosežena (Strmčnik 2001: 203). »Cilji so vezivo
pouka od njegovega začetka do konca, vodilna misel, ki učence vodi skozi ves proces.« (Kramar
2009: 33)
V teoriji obstaja več različnih poimenovanj in klasifikacij učnih ciljev glede na različne
kriterije.
Strmčnik loči učne cilje glede na časovni kriterij doseganja ciljev, glede na funkcijo in glede na
razmerja konkretno – abstraktno in posamezno – splošno, pri čemer je v današnji

Pri razvijanju te zmožnosti ima pomembno vlogo jezikovni pouk slovenščine, čeprav pri tem – če se
osredotočimo samo na šolski prostor – ne smemo zanemariti vloge, ki jo imajo tudi učitelji drugih učnih predmetov
(ne le učitelji slovenščine), saj je slovenščina v Sloveniji (z možnostjo izjem na narodno mešanih območjih) tudi
učni jezik (ne samo učni predmet).
12

13

V angleški terminologiji se pojavljajo izrazi objective, goal, aim.
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učnonačrtovalni teoriji najbolj uveljavljena ciljna hierarhija,14 v kateri ciljno ogrodje sestavljajo
splošni cilji ali smotri, delni ali parcialni cilji ter operativni cilji pouka (Strmčnik 2001: 209).
Splošni cilji naj bi izražali splošne vrednote trajnejšega osebnega in družbenega pomena,
označujejo in kodificirajo kulturno zavest nekega naroda in zadevajo vzgojo v širšem pomenu.
Ker so vrednote in norme družbe v dinamičnem razvijanju, je potrebno tudi razvijanje splošnih
ciljev. V splošnih ciljih težko ločujemo med tistimi, ki so povezani z izobraževanjem, in tistimi,
ki so povezani z vzgojo, saj so oboji združeni v splošnejših zapisih. Zapisi so bližje vzgojnim
ciljem, s konkretizacijo ciljev pa pridejo v ospredje izobraževalni. Splošni cilji so podlaga
celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa, so norme, h katerim si dolgoročno prizadevamo, a
jih redko do konca dosežemo (Strmčnik 2001: 210–217). Teh ciljev zaradi splošnosti ne
moremo objektivno preverjati in tudi ne moremo od vseh učencev zahtevati, da jih dosežejo.
Zagotovo pa si mora učitelj s svojim delom prizadevati, da se ne zadovoljijo, kot pravi
Strmčnik, »le s formalnim upoštevanjem, ker pač morajo biti v učni pripravi« (prav tam: 213).
Delni cilji se v hierarhiji ciljev nahajajo med splošnimi in operativnimi ter predstavljajo most
med njimi. Strmčnik ločuje med predmetnopodročnimi in predmetnimi učnimi cilji.
Predmetnopodročni cilji aplicirajo splošne cilje na učne namene posameznih področij (npr.
naravoslovje, družboslovje) in zagotavljajo povezanost teh področij, predmetni učni cilji pa
označujejo učne namene posameznega učnega predmeta. Pomembnost ciljev je v tem, da so še
v učnih načrtih, ob tem pa so odločilni za operativne cilje, ki jih v učnih načrtih običajno ni
(Strmčnik 2001: 216–217). Iz tega lahko sklepamo, da Strmčnik cilje s splošnimi
formulacijami, ki so zapisani v učnem načrtu za posamezni predmet (npr. slovenščino), razume
kot delni cilj. Splošni cilji pa so potemtakem cilji posameznega izobraževalnega programa (npr.
gimnazije). Bolj logično je razumevanje delnih ciljev, ki je prepoznano pri Kramarju (prim.
2009: 40–41). V tem razumevanju so delni cilji tisti, ki so opredeljeni za posamezni didaktični
sklop oz. učno temo. Od učitelja torej pričakujemo, da predmet razdeli na didaktične sklope in
učne teme in za te opredeli cilje.
Operativni cilji imajo najvišjo stopnjo konkretnosti, določajo vzgojno-izobraževalne aktivnosti
in so zapis obveznih rezultatov, saj so ti vsebovani v formulaciji cilja. Ciljna vsebina in ravnanje
sta opisana konkretno, enopomensko in časovno določeno, rezultati pouka so predvideni in
preverljivi z ravnanjem in vedenjem (Strmčnik 2001: 217–218).

Skladno z učnociljnim pristopom k načrtovanju, ki je pri nas v ospredju, so v našem prostoru narejeni kurikularni
dokumenti na nacionalni ravni.
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V UN 1998 so bili učni cilji razdeljeni na funkcionalne in izobraževalne 15 (kar je vsebinski
kriterij za razvrstitev učnih ciljev), takšna delitev je v novem učnem načrtu presežena, saj so v
t. i. procesnorazvojnih ciljih v medsebojnem prepletu zapisani funkcionalni, izobraževalni in
vzgojni cilji.16
Glede na teoretične ugotovitve bo v nalogi upoštevana štiristopenjska hierarhija ciljev glede na
časovni kriterij. V tej hierarhiji lahko splošne cilje umestimo na dve stopnji. Prvič so splošni
cilji razumljeni kot cilji šolanja določenega izobraževalnega programa (izobraževalna stopnja)
in se dosegajo pri vseh predmetih in se nanašajo na oblikovanje učenčeve osebnosti. Tovrstni
cilji so opredeljeni v kurikulu, zakonu ipd.17 Krakar Vogel za te cilje v polju didaktike
književnosti uporablja izraz čezpredmetni oz. širši cilji. Drugič pa so splošni cilji razumljeni
kot cilji posameznega predmeta, Krakar Vogel uporablja izraz (temeljni) predmetni cilji. Delni
cilji so cilji sklopa oz. teme posameznega predmeta, Krakar Vogel uporablja izraz etapni cilji.
Operativni cilji pa so cilji konkretne učne enote, ki jih, upoštevajoč in izhajajoč iz učnega
načrta, konkretizira in dokončno formalizira učitelj v svojih pripravah. Glede na vsebinski
kriterij pa bodo razlikovani vzgojni, izobraževalni in funkcionalni cilji.

2.5 Učna vsebina18
Učna vsebina je »nosilna komponenta pouka, ki predstavlja tematiko ali predmet učiteljeve in
učenčevih dejavnosti pri pouku« (Kramar 2009: 43). Pomensko je to zelo širok in kompleksen
pojem, saj predstavlja množico različnih sredstev, s katerimi vzgajamo in izobražujemo
(Strmčnik 2001: 221). Učna vsebina pomeni vse tisto, kar učitelj vnaša v pouk, se manifestira
navzven in je zaznavno z opazovanjem. Je materialna podlaga, ki konkretizira cilje, naloge in
potek pouka (Kramar 2009: 44). Ker se učna vsebina za učence kot dejavnik njihovega
osebnostnega razvoja izoblikuje šele v relaciji med cilji, učenci, vsebinami in metodami, njeno
konstituiranje ne more biti v celoti opravljeno na ravni učnih načrtov, delno je to mogoče na
ravni učiteljevih priprav, najbolj pa v sami didaktični komunikaciji, torej ob navzočnosti
učencev (Strmčnik 2001: 221).

15

Vzgojni oz. odnosni cilji so bili vsebovani v opredelitvi predmeta in splošnih ciljih predmeta.

Izobraževalni cilji opisujejo propozicionalno znanje, ki ga bo učenec izkazal po obravnavi določene učne
vsebine, funkcionalni cilji opisujejo dispozicijsko znanje, ki ga učenec izkaže s spretnostmi, tj. kaj bo učenec
zmožen narediti, vzgojni cilji pa opisujejo, katere vrednote, stališča naj bi učenci ponotranjili.
16

V slovenskem prostoru kurikulov za celotne izobraževalne programe nimamo, tovrstni cilji so zapisani le v
Zakonu o gimnazijah in Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter v nekaj splošnih
kompetencah.
17

18

V angleški terminologiji se pojavljata izraza content, topic.
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Učne vsebine izbiramo glede na primernost, aktualnost, psihološko in didaktično ustreznost,
obseg ter globino vsebine. Na dinamiko obravnave učne vsebine vplivajo kognitivna zrelost
učenca, možnost povezovanja predmetnih področij ter vključevanje čezpredmetnih vsebin in
kompetenc. Učna vsebina in znanje sta močno povezana, saj je poleg pridobivanja znanja preko
posredovanja učne vsebine pomemben tudi razvoj spretnosti in sposobnosti. Kakšno znanje
bodo imeli učenci, je odvisno od učne vsebine ter vloge učitelja in učenca v učnem procesu
(Žakelj: 23).

2.6 Pričakovani dosežki19
Izraz pričakovani dosežek je bil vpeljan kot konceptualna alternativa standardom znanja v
procesu prenavljanja učnih načrtov (Štefanc 2012b: 22). Standardi znanja so bili pred prenovo
razumljeni kot objektivno preverljivi operativni učni cilji in podlaga za ocenjevanje znanja, ta
koncept pa je bil podvržen domnevi, da z njimi ni mogoče doseči želene stopnje razvoja
ključnih kompetenc.
Uvedba tega pojma je v Smernicah, načelih in ciljih posodabljanja učnih načrtov tako
utemeljena s tem, da »[p]ri določanju pričakovanih dosežkov izhajamo iz dejstva, da gre za
premik od strogega normativizma, ki izhaja iz učnociljnega pristopa, k procesnorazvojnemu
modelu, ki poleg strogo definiranega končnega znanja spremlja in upošteva tudi proces učenja
posameznika. Pričakovani dosežki za razliko od standardov niso naravnani na posameznika,
temveč na populacijo oz. na razred, in so opredeljeni kot pričakovano znanje. Tako postavljeni
pričakovani dosežki omogočajo večjo fleksibilnost izvajanja učnega procesa oz. prilagajanje
posamezniku.« (Smernice, načela in cilji posodabljanja učnih načrtov 2007: 14) Pričakovani
dosežki naj bi torej bolj učinkovito podpirali vključitev ključnih kompetenc. Vendar je ta
opredelitev, ki kaže na pomensko razliko med pričakovanimi dosežki in standardi znanja, je za
Štefanca nerazumljiva in neprepričljiva, saj ostaja razmerje med obema konceptoma nejasno,
iz zapisanega pa ne moremo prepoznati definicije (2012b: 24). Standardi namreč niso zgolj
opisi predvidenega vsebinskega znanja, saj vključujejo tudi opise, kako bo učenec znanje
uporabil v praktičnih okoliščinah – torej opisujejo propozicionalno in dispozicijsko znanje
(prav tam: 16, 21).
V učnem načrtu za slovenščino so avtorji zapisali, da »[p]ričakovani dosežki izhajajo iz
zapisanih ciljev, vsebin in kompetenc. Za to, da dijak/dijakinja doseže pričakovani dosežek,

Pričakovani dosežek je sinonimen izrazu pričakovani rezultat, v angleški terminologiji se pojavljajo izrazi
knowledge standard, tudi curricular standard, content standard, performance standard.
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poskrbi učitelj/učiteljica z načrtovanjem in izvedbo pouka, dijak/dijakinja pa s svojim delom in
odgovornostjo v skladu s svojimi sposobnostmi. Pričakovani dosežki so zapisani splošno, kar
pomeni, da jih bodo dijaki/dijakinje dosegali v različnem obsegu in na različnih taksonomskih
stopnjah« (Poznanovič Jezeršek et al. 2008: 34). Iz tega je mogoče izpeljati, da niso vsi
pričakovani dosežki objektivno preverljivi (torej niso standardi znanja), so tisti dosežki, za
katere lahko le pričakujemo in si želimo, da jih bodo učenci pri pouku slovenščine dosegli.
Odprto pa ostaja vprašanje, ali jih bodo učenci res dosegli. Zagotovo pa je osnovni predpogoj
ta, da učencem zagotovimo tak pouk, ki jim omogoča dosego pričakovanih dosežkov v širokem
obsegu in na najvišjih taksonomskih stopnjah.

3 Jezikovni pouk
Pred predstavitvijo praktičnih ugotovitev, kako poteka jezikovni pouk v gimnazijah, je smiselno
pogledati in predstaviti, kako naj bi bil jezikovni pouk, upoštevajoč spoznanja didaktike jezika,
zasnovan. Vogel (2015b) je analizirala zadnje tri veljavne učne načrte za pouk slovenščine
(zadnji izmed teh je v veljavi še danes) in v skladu s spremembami učnih načrtov predstavila
tri modele jezikovnega pouka, ki jih lahko, opirajoč se na posamezni učni načrt, prepoznamo.
Do uvedbe učnega načrta iz leta 1998 naj bi prevladoval tradicionalni oz. racionalnoformalistični model, z UN 1998 je bil uveden komunikacijski model pouka, kasneje, na podlagi
UN 2008, pa je bil osnovni komunikacijski model nadgrajen z nekaterimi sestavinami
kognitivno-kritičnega komunikacijskega modela. Temu učnemu načrtu naj bi pri jezikovnem
pouku sledili še danes, čeprav, kot opozarja Vogel, ima določene pomanjkljivosti oz. možnosti
izboljšav (prav tam).
V nadaljevanju bodo torej predstavljeni omenjeni modeli jezikovnega pouka, pred tem pa bom
predstavila, kaj didaktični modeli predstavljajo v splošnodidaktični teoriji, saj ti modeli namreč
določajo temeljne sestavine, ki jih morajo zajeti tudi specialnodidaktični modeli: teoretične
izhodišča in iz njih izpeljana didaktična načela, sestavine didaktične strukture (cilji, vsebine,
metode).

3.1 Didaktični modeli v splošni didaktiki
Didaktične modele lahko najširše razumemo kot modele, ki so povezani s splošno didaktiko,
veljajo za didaktično ravnanje na vseh področjih organiziranega poučevanja oz. izobraževanja,
torej tudi za posamezni učni predmet. Jank in Meyer zapišeta opredelitev, ki izhaja iz pomena,
ki ga je za pojem didaktični model uvedel Herwig Blankwerz. »1. Model splošne didaktike je
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pedagoška teoretska zgradba, namenjena analizi in modeliranju didaktičnega ravnanja na
šolskih in nešolskih področjih. 2. Model splošne didaktike predstavlja poskus, da bi teoretično
in praktično pojasnili okoliščine, možnosti, posledice in meje poučevanja + učenja. 3. Model
splošne didaktike sodi po svojem teoretičnem jedru praviloma k določeni znanstvenoteoretični
usmeritvi (včasih tudi k več usmeritvam).« (Jank, Meyer 2006: 29) Tako razumljeni didaktični
modeli so zelo formalni in so le malo več od okvira, v katerem je lahko didaktično ravnanje
utemeljeno in strukturirano, saj so široko uporabni – za vse stopnje šolanja, vse učne oblike in
predmete ter tudi učenje in poučevanje zunaj šole (prav tam: 30).
Lahko pa modele ožje razumemo kot tiste elemente, ki pouk razčlenjujejo, strukturirajo in
urejajo na posamezne etape, pri čemer gre pravzaprav za artikulacijo učnega procesa. Glede na
predmet artikulacije ločimo makroartikulacijo, mediartikulacijo in mikroartikulacijo20 (Kramar
2009: 68). »[P]od pojmom učna artikulacija […] razumemo stopnjevanje ali členjenje pouka z
namenom, da bi se posamezne vsebinske in metodične ukrepe povezalo v smiseln, vzročno
povezan red in jih razvrstilo glede na logični potek učnega procesa.« (Strmčnik 2001: 154)
Modeli jezikovnega pouka predstavljajo potek pouka oz. učne ure. Pri tem je učna ura
razumljena le kot »okvir, v katerem pouk poteka oziroma se uresničujejo učne stopnje in z njimi
vzgojno-izobraževalni cilji« (prav tam: 158).
Učna ura in vsebinska enota sta tesno povezani, v odnosu med njima pa srečamo dve stališči.
Prvo je, da mora biti vsebinska enota zaključena v eni učni uri, da morajo torej preiti vse
artikulacijske stopnje (uvod, obravnavanje nove učne vsebine in utrjevanje), drugo pa, da lahko
vsebinska enota presega čas učne ure in se skupaj z artikulacijo potegne v naslednjo učno uro.
Ukalupljanje učnega procesa v eno učno uro, navaja Strmčnik, pomeni napako, ki vodi v
formalizem, saj pogosto artikulacija vsebinske enote presega časovni okvir ene ali več učnih
ur. Ker pa so stopnje med seboj povezane in imajo svoje psihološke in didaktične funkcije, jih
ni mogoče poljubno prekinjati (prav tam: 159). Učno uro razumem kot časovno enoto, ki je
vezana na artikulacijo ene vsebinske enote, v praksi pa lahko pomeni, da je obravnava vsebinske
enote časovno obsežnejša od trajanja ene šolske ure, tj. 45 minut. Zato bom za osnovni del
pouka uporabljala izraz učna enota, več učnih enot pa (lahko) sooblikuje učni sklop.

Makroartikulacija pomeni artikulacijo pouka kot celote, ki obsega celo šolsko leto, oz. celotnega vzgojnoizobraževalnega procesa šole. Mediartikulacija se nanaša na členjenje pouka na širše didaktične celote, tj. tematske
in didaktične sklope. Mikroartikulacija je artikulacija didaktične enote oz. ure pouka (Kramar 2009: 68).
20
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Učni proces Strmčnik razčleni na uvodno stopnjo, pridobivanje novega znanja in razvijanje
sposobnosti ter spretnosti, utrjevanje in ocenjevanje21 (prav tam: 161), Kramar navaja, da
proces tvorijo uvodna faza, napoved namena, osrednji in sklepni del. Posebni vidiki procesa se
pri različnih avtorjih sicer razlikujejo, kljub temu pa je prepoznano skupno temeljno zaporedje
faz oz. stopenj, ki jih oblikoval že Komensky. Temeljna splošna artikulacija, ki izhaja iz
posameznih artikulacij v teoriji, je zgrajena iz treh stopenj, in sicer uvoda, osrednje faze ter
sklepne faze (Kramar 2009: 70, 71). V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj primerov
artikulacije učne ure oz. učne enote, kot so jih opredelili nekateri didaktični teoretiki, saj se
kasneje osredotočam na artikulacijo jezikovnega pouka. Stopnje posameznih artikulacij bodo
zaradi preglednejše primerjave predstavljene v tabeli. Teoretiki in njihove artikulacije so
razvrščeni glede na časovni kriterij – od najstarejšega modela do najmlajšega. Glede na
ugotovitve Kramarja so oblikovane tri splošnejše stopnje učne ure – uvodna faza, osrednja faza
ter sklepna faza. Kot je razvidno v tabeli, primerjava pokaže, da je artikulacijam skupen
temeljni metodični ritem, ki obsega omenjene tri faze (prav tam: 74).

Ocenjevanje Strmčnik opredeli kot samostojno stopnjo učnega procesa, ki je dopustna šele po utrjevanju in
preverjanju znanja in edina ne sme biti opravljena skupaj z ostalimi učnimi stopnjami ter meri učno storilnost
učencev in stopnjo doseganja ciljev (Strmčnik 2001: 176), ne navede pa, ali je ocenjevanje predvideno po vsaki
učni enoti ali ne.
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29

Tabela 1: Primerjava artikulacij pouka po različnih avtorjih (Kramar 2009: 72–74)

uvodna faza

Komensky
opazovanje

osrednja faza

razlaga
ponavljanje
preverjanje

sklepna faza

ponavljanje

Herbart
prikazovanje
sprejemanje

Willmann
sprejemanje
analiza
predočevanje
pomnjenje
razumevanje
povezovanje starega z sinteza
novim
pojasnjevanje
uporaba
implementacija
ocenjevanje

Šilih

Gogala

uvodna faza

utrjevanje
sinteza
vadenje

izhodišče

priprava ali uvajanje

Poljak
pripravljanje

prehod na novo snov

osrednja faza

sklepna faza

posredovanje
učne snovi
utrjevanje
ponavljanje
vaja
uporaba
aplikacije

posploševanje

obdelovanje
vsebine
vadenje

uporabljanje

ponavljanje

nove pridobivanje

preverjanje

Rein
priprava

posredovanje
povezovanje
povzemanje
uporaba
uporaba
ponavljanje

Grell (kognitivno
usmerjeni pouk)
ustvarjanje ugodne
klime
informiranje
sprejemanje
informacij
učne oblikovanje
učne
naloge
samostojno
delo
učencev
izločanje
nadaljnja obravnava
snovi
ovrednotenje
rezultatov
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Danilov
priprava

zaznavanje
mišljenje
utrjevanje
uporaba v praksi
ponavljanje

Roth (problemsko
usmerjeni pouk)
motivacija
postavljanje problema
razčlenjevanje
oblikovanje vedenja
in ugotovitev
usvajanje
preverjanje
integracija
oblikovanje
predstav

lastnih

uvodna faza

Heimann, Schulz,
Otto (didaktična
teorija poučevanja)
ustvarjanje
orientacijske osnove
oblikovanje nalog

osrednja faza

sklepna faza

doživljaji
ustvarjanje izkušenj

Meyer

Strmčnik

Aselmeier/Vogel

motivacija
uvajanje v novo snov
oblikovanje problema

navezovanje na novo
snov
ali obravnava
razvijanje kompetenc

individualno
skupno delo
govorna predstavitev
dela
razmišljanje,
oblikovanje miselnih
predstav
ponotranjenje
kontrola

pouk na osnovi
izkustvenega učenja

uvod

posredovanje novega

pridobivanje novega
vedenja

sprejemanje novega

razvijanje
sposobnosti

utrjevanje novega

utrjevanje
ocenjevanje

predelava
konfrontacija
utrjevanje
izkušenj s sošolci, z
družbenimi
znanstvenimi
spoznanji
objava
oz. utrjevanje
predstavitev
kontrola rezultatov
pridobljenih izkušenj
– znanja
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3.2 Modeli jezikovnega pouka
Jezikovni pouk slovenščine so je skozi leta spreminjal, saj ga sooblikujejo družbene okoliščine,
pogled na to, kaj je jezik, in s tem povezana jezikovna spoznanja ter ugotovitve psihološkopedagoških ved (Vogel 2016). Vsi našteti »sooblikovalci« jezikovnega pouka so se skozi
polpreteklo zgodovino spreminjali, kar je vplivalo tudi na spremenjen jezikovni pouk. V
didaktiki jezika (kot eni izmed specialnih didaktik) so se, kot že omenjeno, izoblikovali trije
modeli, in sicer tradicionalni (formalistični-racionalni), komunikacijski in kognitivno-kritični
komunikacijski model.
Pri tem ne smemo zanemariti dveh pogledov, ki sta prisotna na poučevanje katerega koli jezika
(bodisi maternega bodisi tujega). Prvi pogled zagovarja učenje jezikovnih oblik in pravil,
osrednjo vlogo nosi sistem paradigem, pravil in izjem, spodbuja besedilno analizo in izhaja
predvsem iz zapisane besede, drugi pa v središče postavlja usvajanje jezika prek rabe (Skela
2005, Ulrich 2001, v Vogel 2015b: 174).
Pouk slovenskega jezika je sprva več desetletij sledil tradicionalnemu modelu, spodbude za
prenovo učnega načrta leta 1998 so uveljavile komunikacijski pristop, še danes veljavni učni
načrt iz leta 2008 je komunikacijski model nadgradil in dopolnil z nekaterimi elementi
kritičnosti in jezikovne zavesti oz. s sestavinami kognitivno-kritičnega komunikacijskega
modela (prav tam: 173).
3.2.1

Tradicionalni model

Za slovenske gimnazije, torej tudi za jezikovni pouk slovenščine, lahko trdimo, da so v svojem
konceptu izhajale iz latinskih šol srednjega veka, kar pomeni poudarjanje formalnoracionalnega vidika, kjer sta osrednji sestavini pouka transmisijsko usvajanje znanja o jeziku in
jezikoslovno analiziranje danih jezikovnih enot (prav tam: 174). Za (jezikovni) pouk
slovenščine to pomeni predvsem transmisijsko naravnan pouk, kjer prevladuje metoda
učiteljeve razlage.
Jezikovni pouk po t. i. tradicionalnem modelu je prepoznan tudi še v učnem načrtu za
slovenščino iz leta 1996. Temeljno izhodišče za zasnovo takšnega pouka je bilo
strukturalistično opisno jezikoslovje. Izhodišče za zasnovo posameznih učnih pa jezikoslovni
pojmi, ki so sistematično urejeni po jezikovnih ravninah. Cilji so bili večinoma usmerjeni v
reprodukcijo pravil in definicij ter analizo danih jezikovnih enot, torej v sistematično
spoznavanje sistema slovenskega jezika, v manjši meri tudi teorije besediloslovja,
sporazumevanja, zgodovine slovenskega knjižnega jezika in sociolingvistike. Učenec, ki
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dosega cilje tradicionalnega modela, je torej dober poznavalec jezikovnega sistema. Opazna je
bila prevlada opisno-analitične metode, saj so učenci ob opazljivkah spoznavali definicijo, nato
pa v primerih določali slovnične kategorije. Takšen pristop je zagotovil dobro poznavanje
jezikovnega sistema, ob usvajanju tvorbno-pretvorbenih pravil pa so se razvijale le posamezne
sestavine sporazumevalne zmožnosti (prav tam: 175).
Ura oz. didaktična enota, načrtovana in izvedena po modelu tradicionalnega pouka, kjer je
glavni cilj poznavanje jezikovnega sistema, naj bi zajemala naslednje faze:






uvod v uro s ponovitvijo snovi,
napoved teme (jezikoslovnega pojma, ki se bo obravnaval),
definicija oz. opredelitev obravnavanega jezikovnega pojma,
ponazarjanje pojma s primeri,
ponavljanje in utrjevanje (Vogel 2016).

Povezanost med jezikovnim sistemom in rabo ni bila uzaveščena, saj so dijaki zaokrožena
neumetnostna besedila srečevali ločeno od drugih jezikovnih vsebin. Da je tak pouk nezadosten,
je začela sredi 80. let prejšnjega stoletja opozarjati Kunst Gnamuš (Vogel 2015b: 175). Križaj
Ortar in Bešter sta opozorili, da je pouk potreben prenove, ki naj izhaja iz novih družbenih
okoliščin in novih strokovnih spoznanj. Ugotovili sta, da je bila do sedaj pozornost večinoma
namenjena sistemu jezika, o rabi pa se je v šolah govorilo bistveno manj, kar je vplivalo na to,
da so imeli učenci pri tvorjenju besedil velike težave. Besedila učencev so bila pogosto
neustrezna in nerazumljiva, čeprav so bila jezikovno pravilna. Zanemarjena vloga rabe jezika
pa

je

pomenila

tudi

težave

pri

razumevanju

besedil.

Zanemarjala

se

je

neumetnostna/pragmatična raba jezika, pri pouku slovenščine so se neumetnostna besedila
obravnavala zelo redko, iz tedanjega učnega načrta pa je bilo razbrati, da je cilj pouka zavestno,
deduktivno in analitično spoznavanje jezikovnega sistema po jezikovnih ravninah, pri tem pa
se zanemarja uzaveščenje med njimi. Po njunem mnenju so učenci do konca osnovne šole
pridobili teoretično znanje o celotnem jezikovnem sistemu, ki pa ga niso znali povezati z rabo
jezika, prav tako niso pridobili strategij za razumevanje in tvorjenje besedil, bili so prezgodaj
soočeni z abstraktnim jezikovnim sistemom, z rabo pa so bili soočeni vse premalo in strokovno
neutemeljeno. Opozorili sta tudi na neprimernost analitične metode dela, ki da je bila v šolah
vseprisotna (1995: 5–8).
Tradicionalni model je bil prevladujoč do leta 1998, tedaj pa se je skupaj z novim učnim
načrtom začel uveljavljati komunikacijski pristop. Komunikacijski pouk v nasprotju s
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tradicionalnim povezuje jezikovni pouk z rabo in sledi konstruktivističnim teorijam učenja in
znanja.
3.2.2

Komunikacijski model

Pomembnejša očitka tradicionalnemu modelu sta bila, da ni dovolj povezan z dejansko rabo
jezika in da učenci, ki uspešno končajo šolo, niso funkcionalno pismeni (Križaj Ortar in Bešter
1995: 5). To ter spremenjene družbene okoliščine (slovenščina je postala državni jezik in se
uveljavila na vseh področjih rabe, razvoj znanosti in sodobnih tehnologij), ugotovitve
spoznavne psihologije (uveljavljanje konstruktivizma22) ter nova spoznanja jezikoslovja
(tvorbno-pretvorbna slovnica in pomensko jezikoslovje, funkcijsko jezikoslovje, teorija
govornega dejanja, pragmatično jezikoslovje, besediloslovje) so sooblikovali nov model pouka
slovenskega jezika, in sicer komunikacijski model (Vogel 2003: 19–21, Vogel 2016).
Teoretična izhodišča, iz katerih je izhajal komunikacijski model, so bila funkcijsko
jezikoslovje, teorija govornega dejanja ter pragmalingvistika. V središču ni bilo več
spoznavanje jezikovnega sistema (kot pri tradicionalnem modelu), temveč je glavno vlogo
dobila raba jezika, saj je jezik v takšnem modelu pojmovan kot sredstvo za sporazumevanje (in
ne več kot sistem pravil in znamenj). Pri pouku je potrebno učencem zagotoviti čim več
možnosti za sporazumevanje, pri njem naj se učenci pogovarjajo, poslušajo, berejo in tvorijo
različna besedila (Vogel 2016).
Komunikacijski model si je torej kot temeljni cilj pouka postavil razvito sporazumevalno
zmožnost, cilj takšnega pouka je vzgojiti čim bolj učinkovitega uporabnika jezika z razvito
zmožnostjo funkcionalnega sporazumevanja (in ne čim boljšega poznavalca jezika). Za
izhodišče pouka je komunikacijski model postavil besedilo, temeljna metoda pa je bolj ali manj
usmerjena sporazumevalna dejavnost učenca, torej celostna obravnava neumetnostnega
besedila (Vogel 2015b: 177, 178).
Tipična ura po komunikacijskem modelu jezikovnega pouka naj bi bila sestavljena iz naslednjih
faz:





motivacija (zelo pogosto izkušenjska),
sprejemanje in razumevanje besedila,
opazovanje (in opisovanje) jezikovnih in/ali zgradbenih značilnosti besedila,
definicija posameznega jezikovnega elementa,

Jezikovni pouk sledi konstruktivističnim teorijam učenja in znanja, v katerih je za učenje značilno, da gre za
individualni proces, pouk pa naj bi se osredotočal na izkušnje in predznanje dijakov (Plut 2004, v Vogel 2015b:
176).
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urjenje in uporaba v podobnih/enakih okoliščinah (Vogel 2016).

»Ob aktivnem opazovanju [besedila, op. a.] pa se pozornost usmerja v različne vidike
(pomenske, funkcijske, pragmatične ali jezikovne). V fazi abstraktne konceptualizacije se
ugotovitve posplošijo v definicije ali pravila, obravnava določene enote pa se zaokroži s
sporazumevalno izkušnjo [...]« (Vogel 2015b: 177)
UN 1998 je v skladu s sodobnimi smernicami v središče postavil sporazumevalno zmožnost, ki
jo je Bešter Turk opredelila kot zmožnost sprejemanja in tvorjenja ustreznih, razumljivih,
pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst.23 Temu so se podredile tudi vsebine pouka jezika,
saj so bila ohranjena le tista znanja, ki neposredno prispevajo k sporazumevalni zmožnosti.
Izkazalo pa se je, da takšno poimenovanje sporazumevalne zmožnosti pogosto pomeni tudi
premalo namenjanja pozornosti sistemizaciji znanja, odnosni cilji z razvijanjem
sporazumevalne zmožnosti večinoma niso povezani in so v učnem načrtu manj razdelani.
Sestavni del predmeta je ostalo spoznavanje sociolingvističnega položaja in zgodovine jezika,
vendar pogosto ni preseglo tradicionalno transmisijske obravnave in je ostalo nevpeto v
razvijanje sporazumevalne zmožnosti (prav tam: 178).
Nove družbene razmere (globalizacija z večkulturnostjo in nove komunikacijske zmožnosti),
ugotovitve

pedagoško-psiholoških

znanosti

(pragmatični

socialni

konstruktivizem),

(ne)zadostnost jezikovnega pouka, ponovno razmišljanje o vlogi znanja, novi poudarki
jezikoslovja (teorija sporazumevanja, ekolingvistika, sociolingvistika) so zaznamovali ponovni
razmislek o vlogi jezikoslovnega znanja in oblikovanju ciljev pouka. Spodbude in premislek o
jezikovnem pouku so vplivali na oblikovanje novega modela – komunikacijski model je bil
nadgrajen s kognitivno-kritičnim komunikacijskim poukom (prav tam: 179, 180).
3.2.3

Kognitivno-kritični komunikacijski model

Kognitivno-kritični komunikacijski model je nadgradnja komunikacijskega modela, izhajajoča
iz

posameznih

novih

smeri

jezikoslovja

(teorija

sporazumevanja,

ekolingvistika,

sociolingvistika), pragmatičnega socialnega konstruktivizma24 in ugotovitve, da je potrebno pri
pouku razvijati tako jezikovno rabo kot jezikovno znanje, vendar ne le s funkcionalnega vidika,
temveč te ugotovitve postavljati v širši, sistemski okvir. Razvijanje jezikovne rabe in
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Natančneje bo sporazumevalna zmožnost predstavljena v nadaljevanju.

Za pragmatični socialni konstruktivizem je bistveno, da znanje razumemo znotraj zgodovinskega, kulturnega in
političnega konteksta, poleg znanja pa naj bi učenci razvijali tudi odgovornost za spreminjanje sebe in sveta (Plut
Pregelj 2004, v Vogel 2015b: 179).
24
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jezikovnega znanja naj bi se tako pri pouku razvijalo bolj prepleteno in enakovredno. Poleg
tega pa je pri pouku prvega jezika potrebno ob izbranem govornem položaju opazovati jezik ne
le kot sredstvo za sporazumevanje ali sistem sredstev in pravil, temveč tudi kot sredstvo
identifikacije in družbenega urejanja (prav tam: 179, 180, Vogel 2016).
Za cilj dopolnjenega komunikacijskega modela je didaktika jezika s sledenjem sodobnim
ugotovitvam postavila kritično sporazumevalno zmožnost (Vogel 2010, v Vogel 2015b: 180).
Cilj je torej vzgojiti kritične posameznike z razvito sporazumevalno zmožnostjo, znanjem o
jeziku in njegovih sistemskih možnostih ter s kritično jezikovno in kulturno zavestjo (Vogel
2016).
Skozi drugačno razporeditev ciljev in vsebin ter njihovo razčlembo se v jezikovni pouk vnašajo
številni elementi sodobnejših pogledov (Vogel 2012, v Vogel 2015b: 181). Cilji se dosegajo z
enakim zaporedjem dejavnosti, ki pri pouku (obravnavi sklopa) potekajo po naslednjih fazah:










priprava na delo z besedilom,25
sporazumevalna izkušnja oz. jezikovna dejavnost,
o razumevanje besedila (okoliščinska razčlemba, pomenska (tematsko-vsebinska)
razčlemba, naklonska razčlemba, morebitna metaforična razčlemba)
jezikovna, tvarna in metajezikovna razčlemba besedila
sinteza spoznanj in ugotovitev (definicija),
utrjevanje oz. vadenje,
umestitev v sistem,
metakognicija,
reševanje novih nalog/problemov: vrednotenje, tvorjenje, preoblikovanje, prenos
(Vogel 2016).

Zaradi večje preglednosti, kako je potekal razvoj faz oz. elementov jezikovnih modelov pouka,
so faze posameznega modela predstavljene v tabeli na strani 37. Glede na spoznanja teorije o
artikulaciji učne ure, kjer je razviden metodični ritem treh splošnejših faz učne ure, sem
oblikovala tri sklope oz. dele učne ure, v katere sem uvrstila faze, ki so prepoznane v
posameznem jezikovnem modelu pouka – učno uro sem tako razdelila na tri splošnejše faze
(uvodna faza oz. dejavnosti pred obravnavo nove snovi, osrednja faza oz. obravnava nove snovi
ter sklepna faza oz. dejavnosti po obravnavi). Glede na časovni kriterij si faze sledijo od zgoraj
navzdol. Iz tabele so med drugim jasno razvidne tri pomembnejše spremembe oz. nadgradnje

Priprava na delo z besedilom zajema štiri delne faze oz. možne sestavine, in sicer motivacijo, umestitev v širši
kontekst in vživljanje v vloge, načrtovanje obravnave besedila oz. sporazumevalne dejavnosti (predstavitev ciljev
oz. zastavitev problema ter načrtovanje poti do doseganja cilja/rešitve problema) ter napoved besedila oz.
sporazumevalne izkušnje (Vogel 2016).
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jezikovnega pouka. Prva je v fazi dejavnosti pred obravnavo (uvodna faza), saj priprava na delo
v kritično-kognitivnem komunikacijskem modelu ne pomeni zgolj motivacije ali uvoda in
ponovitve, temveč poleg motivacije zajema še širšo kontekstualizacijo in vživljanje v vloge,
načrtovanje obravnave besedila oz. sporazumevalne dejavnosti ter napoved besedila oz.
sporazumevalne izkušnje. Druga večja sprememba oz. nadgradnja je vsebovanost
sporazumevalne izkušnje in razumevanja besedila v komunikacijskem in kritično-kognitivnem
komunikacijskem modelu, ki je prav tako del uvodne faze. V tradicionalnem modelu namreč iz
besedila izhajajoče delo pri spoznavanju novega jezikoslovnega pojma ni bilo predvideno,
obravnava nove snovi tako ni bilo navezana na konkretno izkušnjo, ki lahko bistveno olajša
razumevanje. Posledica te razlike (vsebovanost sporazumevalne izkušnje) je tudi razlika v fazi
obravnavi nove snovi (osrednja faza) – pri komunikacijskem in kritično-kognitivnem
komunikacijskem modelu ta namreč izhaja iz besedila in se k njemu vedno vrača. Druga
pomembnejša sprememba oz. nadgradnja je v fazi dejavnosti po obravnavi (sklepna faza). V
kritično-kognitivnem komunikacijskem modelu je tej namenjeno več pozornosti, je obsežnejša
in vključuje več dejavnosti. V tradicionalnem in komunikacijskem modelu gre praktično le za
ponavljanje in utrjevanje nove snovi, v kritično-kognitivnem komunikacijskem modelu se tema
dejavnostma pridružijo še umeščanje nove snovi v sistem, metakognicija oz. premislek učencev
o lastnem sporazumevanju (in mišljenju) in nove naloge.
Tabela 2: Faze jezikovnega pouka po posameznih modelih jezikovnega pouka (Vogel 2016)

tradicionalni model
dejavnosti
pred
obravnavo

obravnava
nove snovi

dejavnosti
po
obravnavi

komunikacijski model

uvod in ponovitev

motivacija

napoved teme
(jezikoslovnega pojma)
definicija oz.
opredelitev
obravnavanega
jezikovnega problema
ponazarjanje pojma s
primeri

sporazumevalna izkušnja
razumevanje besedila

ponavljanje in
utrjevanje

urjenje in uporaba v
podobnih/enakih okoliščinah

opazovanje jezikovnih in/ali
zgradbenih značilnosti
besedila
definicija

kritično-kognitivni
komunikacijski model
priprava na delo z
besedilom z delnimi
fazami
sporazumevalna izkušnja
razumevanje besedila
razčlemba besedila
sinteza spoznanj in
ugotovitev (definicija)
utrjevanje, vadenje
umestitev v sistem
metakognicija
nove naloge

Rupnik Vec in Kompare v svojem delu, kjer se sicer osredotočata na kritično mišljenje,
predstavita, kako se kritično razmišljujoči razred razlikuje od tradicionalnega razreda.
Zagotovo pa lahko potegnemo tudi vzporednice s tradicionalnim in kritično-kognitivnim
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modelom jezikovnega pouka26 (kjer vzporednic ni mogoče le preslikati na področje jezikovnega
pouka, sem aplikacijo značilnosti – kot si jo predstavljam sama – pojasnila v opombi).
Učenci so v kritično razmišljujočem razredu aktivni – sprašujejo, raziskujejo, vrednotijo,
osmišljajo, uporabljajo, problematizirajo, rešujejo probleme, skratka, intelektualna aktivnost je
raznolika in živahna. Problemi, ki jih rešujejo, so odprti, avtentični, učenci pa morajo pogosto
izkazati interdisciplinarno znanje, uporabo mnogih veščin ter medsebojno sodelovanje. Ob
učenju in prakticiranju kritičnega mišljenja, ozaveščanju svoje učinkovitosti, prizadevanju za
izboljšanje in spremljanju svojega napredka se s kritičnim mišljenjem ukvarjajo tudi
teoretično.27 Učenci razmišljajo o kakovosti lastnega mišljenja in ga zavestno in načrtno
razvijajo.28 Učenci si prizadevajo, da postavljajo vprašanja, ki širijo in poglabljajo razumevanje.
Vprašanja postavljajo učitelju, sošolcem, sami sebi.29 Učenci z raziskovanjem različnih virov
sami odkrivajo nova spoznanja, identificirajo in raziskujejo lastne predpostavke o obravnavanih
pojavih.30 Raziskujejo in ozaveščajo različne perspektive razmišljanja in ravnanja, razmišljajo
o drugih možnostih31 (Rupnik Vec, Kompare 2006: 320–323).
V tradicionalnem razredu so učenci bolj pasivni, običajno le poslušajo in pomnijo ali rutinsko
rešujejo naloge in probleme, ki terjajo le uporabo naučenih procedur, s problemskimi nalogami
se ne srečujejo. V tradicionalnem razredu učenci ne izvedo, kaj je kritično mišljenje in kako bi
lahko kritično mišljenje izboljšali.32 Vprašanj ne postavljajo, niti se ne zavedajo njihove

Kritično mišljenje – ki bo podrobneje predstavljeno v nadaljevanju – je namreč vsebovano v kritičnokognitivnem komunikacijskem modelu jezikovnega pouka.
26

Za jezikovni pouk (usvajanje novega jezikoslovnega znanja) bi aplikacija značilnosti pomenila, da se učenci ob
rabi jezika oz. iz rabe učijo o jeziku in ga ob tem teoretično opisujejo. Ob učenju in rabi jezika ozaveščajo lastno
jezikovno učinkovitost, si prizadevajo za njeno izboljšanje, spremljajo svoj napredek in jezik spoznavajo tudi s
teoretičnega vidika.
27

Za jezikovni pouk bi aplikacija značilnosti pomenila razmišljanje o kakovosti lastne jezikovne dejavnosti in
uspešnosti sporazumevanja (tj. metakognicija), sporazumevalno zmožnost bi učenci zavestno in načrtno razvijali.
28

Za jezikovni pouk bi aplikacija značilnosti pomenila, da učenci s pomočjo vprašanj o jeziku in sporazumevanju
širijo svoje znanje in se zavedajo, da s postavljanjem tovrstnih vprašanj širijo in poglabljajo svoje razumevanje
jezika in razvijajo sporazumevalno zmožnost. To deloma zahteva tudi sistemiziranje jezikoslovnega (tudi
sociolingvističnega) znanja, ki omogoča sopostavljanje sopomenskih in istofunkcijskih sredstev ipd.
29

30

Za jezikovni pouk bi aplikacija značilnosti pomenila, da učenci sami odkrivajo lastnosti jezikovnih pojavov.
Svoje predpostavke, poglede o jeziku in sporazumevanju identificirajo in raziskujejo.
Za jezikovni pouk bi aplikacija značilnosti pomenila, da se učenci zavedajo, da je izbiranje jezikovnih sredstev
vezano na konkretne govorne položaje in njim lastne značilnosti. Učenci posamezne jezikovne izbire ozavestijo,
razlikujejo in razmišljajo o drugih možnostih (drugih jezikovnih izbirah). Pri tem gre tudi za občutljivost na
različne kulturno-družbene okvire.
31

Za jezikovni pouk bi aplikacija značilnosti pomenila, da se učenci osredotočajo le na jezikovni sistem,
usmerjanje na rabo pa je ob tem zanemarjeno. Ne razmišljajo o kakovosti lastne jezikovne dejavnosti in uspešnosti
sporazumevanja, prav tako sporazumevalne zmožnosti ne razvijajo zavestno in načrtno, saj se osredotočajo le na
jezik kot sistem znakov.
32
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pomembnosti za kakovost mišljenja.33 V tradicionalnem razredu sta glavni in dokončni
avtoriteti pri posredovanju znanja učitelj in učbenik, učenci se z drugimi viri znanja ne
srečujejo. Učenci niso spodbujani, da bi ozavestili lastna prepričanja, dvomili o njih, jih
raziskovali ali utemeljevali. Prav tako niso pozorni na različne perspektive razmišljanja in
ravnanja, o različnih možnostih ne razmišljajo34 (prav tam).

3.3 (Kritična) sporazumevalna zmožnost kot temeljni cilj jezikovnega
pouka
»Temeljni cilj šole, povezan z jezikom, je […] učenca usposobiti za sodelovanje v različnih
diskurzih, tako strokovnih z različnih področji in disciplin kot praktičnosporazumevalnih,
publicističnih, umetnostnih, pri čemer bo zmožen svoje jezikovno (so)delovanje kritično
reflektirati z individualnega vidika ustreznosti in učinkovitosti, pa tudi glede spoštovanja širših
družbenih in kulturnih vrednot.« (Vogel 2010: 121)
Sodobni jezikovni pouk si torej kot temeljni cilj postavlja razvito kritično sporazumevalno
zmožnost. To bi lahko opredelili kot višjo raven sporazumevalne zmožnosti, saj funkcionalno
in kulturno zmožnost nadgradi s kritičnim sporazumevanjem – udeleženci so občutljivi tudi za
širši kontekst, upoštevajo čustvene razsežnosti ter se zavedajo potrebe po prizadevanju za
načrtno presojanje na podlagi meril, preseganju čustvene (ne)naklonjenosti, predsodkov,
ustaljenih perspektiv, razmisleku o lastnem sporazumevanju oz. metakogniciji, zavedajo se
tudi etične odgovornosti (Vogel 2010: 121–123, 2015b: 180). Ta temeljni cilj lahko
prepoznamo tudi v učnem načrtu iz leta 2008, saj je v splošnih ciljih kot temeljno načelo
izpostavljena in poudarjena kritičnost, sporazumevalna zmožnost je tako vsaj na načelni ravni
razumljena širše, saj vključuje zavest o narodu, jeziku in državi, poleg tega pa kot podlago za
uspešno sporazumevanje predvideva temeljno metajezikovno znanje (Vogel 2015b: 181).
Temeljna lastnost, ki kritično sporazumevanje razlikuje od funkcionalnega, je kritično mišljenje
(Rupnik Vec in Kompare 2006, v Vogel 2010: 121). Kritična sporazumevalna zmožnost
vključuje funkcionalno sporazumevanje (zmožnost razumevanja in uporabe informacij in
tvorjenje besedil, ki jih posameznih potrebuje za vsakdanje življenje), zmožnost kulturnega

Za jezikovni pouk bi aplikacija značilnosti pomenila, da učenci ne postavljajo vprašanj in se ne zavedajo, da bi
s postavljanjem vprašanj in spraševanjem o jeziku in sporazumevanju širili in poglabljali razumevanje in razvijali
svojo sporazumevalno zmožnost.
33

Za jezikovni pouk bi aplikacija značilnosti pomenila, da učenci ne razmišljajo o razmerju med konkretnimi
govornimi položaji in izbranimi jezikovnimi sredstvi, prav tako ne ozavestijo posameznih jezikovnih izbir. Ne
razmišljajo o svojih predpostavkah, pogledih na jezik in sporazumevanje.
34
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sporazumevanja (razumevanja sporazumevanja kot družbenega in kulturnega dogajanja, kar
pomeni, da mora posameznik poznati (svojo) kulturo za uspešno sporazumevanje) ter kritično
sporazumevanje35 (Vogel 2010: 122, 123).
Kot ugotavljata Rupnik Vec in Kompare, je kritično mišljenje širok in relativno abstrakten
pojem, ki je opredeljen na raznovrstne načine. V širšem pomenu ga opredeljujejo predvsem
teoretiki s področja vzgoje in izobraževanja in v njihovih opredelitvah lahko prepoznamo
osredotočenost na spodbijanje razvoja mišljenja sploh (Rupnik Vec, Kompare 2006: 14).
Učitelj ima pomembno vlogo, ko govorimo o razvijanju kritičnega mišljenja v šolah. Njegovo
ravnanje v veliki meri določajo njegova pojmovanja znanja, učenja, poučevanju, v okviru
kritičnega razmišljanja pa njegovo pojmovanje kritičnega mišljenja. Učitelj kot identifikacijski
model lahko poseduje referenčno moč, pri tem pa so njegove veščine kritičnega mišljenja dobre
osnove za modelno učenje teh veščin pri učencih, zato mora učitelj lastne veščine poznati, jih
sistematično in ciljno uporabljati ter jih načrtno razvijati (prav tam: 47, 49). Učenci se ne morejo
učiti zgolj z opazovanjem učitelja, v obliki različnih aktivnosti morajo imeti dovolj možnosti
za prakticiranje svojega kritičnega razmišljanja in posledično s tem njegovega razvijanja (prav
tam: 75). Če želi učitelj poučevati kritično mišljenje in kompetentno načrtovati strategije
obravnave učne snovi, v katerih bi učenci razvijali veščine kritičnega mišljenja, mora imeti
izoblikovan koncept oz. delovno definicijo kritičnega mišljenja, ki mu predstavlja vodilo pri
razvijanju in spodbujanju kritičnega mišljenja učencev (prav tam: 74, Rupnik Vec 2005: 28).
Vogel ugotavlja, da kritičnemu mišljenju – kljub temu da obstaja kopica opredelitev pojma –
različni avtorji pripisujejo nekaj skupnih bistvenih značilnosti. Kritično mišljenje tako temelji
na jasno oblikovanih merilih/kriterijih, da pa jih lahko oblikujemo, potrebujemo splošno in
predmetno specifično znanje, strategije zmožnosti, izkušnje. Kritičnorazmišljujoči posameznik
je zmožen metakognicije, tj. kritičnega razmisleka o lastnem miselnem procesu. Kritični mislec
je občutljiv na kontekst, upošteva okoliščine in se skuša izogibati stereotipom in interpretaciji
vseh sporočil iz svoje lastne perspektive. Zaveda se čustvene dimenzije sporazumevanja in se
pri razumevanju in presojanju skuša izogibati predsodkov, čustvenega odnosa, naklonjenosti.
Posameznik si za kritično sporazumevanje prizadeva, zanj je motiviran, saj se zaveda, da
kritično sporazumevanje in razmišljanje privedeta do rešitev konfliktnih ali problemskih
situacij (2010: 122).

Funkcionalna sporazumevalna zmožnost se nanaša na jezikovno in pragmatično zmožnost, kulturna
sporazumevalna in kritična sporazumevalna zmožnost pa na elemente diskurzivne in strateške zmožnosti (Lo
Bianco 2009, v Ivšek 2014: 115).
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Rupnik Vec in Kompare pa opozorita tudi na tesno medsebojno povezanost jezika in mišljenja,
saj je jezik sredstvo mišljenja (2006: 132). Na medsebojno povezanost jezika in mišljenja je
opozoril že Vigotski,36 čeprav se eksplicitno osredotoča na govor (in ne jezik), a lahko govor
razumemo kot enega od načinov, s katerim se jezikovno izražamo, govor je neločljiv od jezika,
zato pa lahko govorimo o njuni medsebojni povezanosti, torej tudi o neposredni povezanosti
jezika in mišljenja. Barry v odnosu med jezikom in mišljenjem izpostavlja, da jezik odraža
način razmišljanja posameznika in skupine ter da jezik vpliva na mišljenje (1984, v Rupnik
Vec, Kompare 2006: 132). Z jezikom razkrivamo, kako doživljamo in razumemo stvarnost. V
določenem socialnem in kulturnem okolju nastajajoče besedišče odraža skupno izkušnjo
pripadnikov, hkrati pa besedišče na to izkušnjo tudi vpliva – vpliva na to, kaj človek zaznava
in kako o neki zunajjezikovni pojavnosti razmišlja (Rupnik Vec, Kompare 2006: 132).
Razvijanje (kritične) sporazumevalne zmožnosti in njenih sestavin je neločljivo povezano s
sporazumevanjem, učenci zmožnost načrtno in sistematično razvijajo pri jezikovnem pouku s
sodelovanjem v vseh sporazumevalnih dejavnostih, v okviru komunikacijskega modela pouka
naj bi bil sporazumevalnim dejavnostim namenjen enak delež pozornosti (Bešter Turk 2011:
124).
V nadaljevanju bom pozornost namenila teoretični osvetlitvi pojmov, povezanih s kritično
sporazumevalno zmožnostjo, saj je ta temeljni in osrednji cilj jezikovnega pouka, k dosegi tega
cilja so neposredno in posredno usmerjene dejavnosti pri jezikovnem pouku. Predstavljena
bodo sporazumevalna zmožnost, jezikovna zavest in kulturna zavest, ki v dejavnem odnosu
izgrajujejo kritično sporazumevalno zmožnost in so ključnega pomena za njeno razumevanje.

3.4 Sporazumevalna zmožnost
Pojem jezikovne zmožnosti je v jezikoslovje leta 1965 vpeljal Chomsky, in sicer v opoziciji
posameznikove jezikovne zmožnosti in performance. Jezikovna zmožnost je zanj
posameznikov potencial, performanca (oz. raba jezika) pa uresničitev tega potenciala v
konkretnem govornem položaju (Bešter Turk 2011: 114).
Prvi je pojem sporazumevalna zmožnost (communicative competence) kot odgovor na
pojmovanje jezikovne zmožnosti Chomskega uporabil Hymes (Pirih Svetina 2005: 25). Pri
Hymesu je jezikovna zmožnost neodvisna od sporazumevalne zmožnosti, upošteva pa tudi

Vigotski »[m]eni, da imata mišljenje in govor različne korenine ter da se v procesu razvoja odnos med njima
količinsko in kakovostno spreminja. Razvoj mišljenja in govora do določenega obdobja poteka neodvisno, nato pa
se razvoja združita, mišljenje postane govorno, govor pa intelektualen« (Fekonja Peklaj 2010: 202).
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družbeno vlogo jezika, saj posameznik z jezikom usvaja tudi pravila za njegovo rabo v različnih
okoliščinah (Bešter Turk 2011: 114). Vedenje oz. znanje jezika (model znanja) in zmožnost
rabe (model performance) Hymesu predstavljata potencial za dejansko jezikovno rabo
(performanco). Canale in Swain sta kasneje združila oba modela in sporazumevalno zmožnost
razdelila na tri delne zmožnosti, in sicer slovnično, sociolingvistično, ki vključuje sociokulturno
in diskurzno zmožnost, ter strateško. (Pirih Svetina 2005: 25, 26). Podobno razumevanje
sporazumevalne zmožnosti je moč prepoznati tudi v učnem načrtu za poučevanje slovenščine
kot tujega jezika. Sporazumevalna zmožnost v dokumentu obsega jezikovno zmožnost,
sociolingvistično zmožnost, diskurzno zmožnost in strateško zmožnost (Knez et al. 2010: 8).
Sodobni teoretiki so si v razumevanju sporazumevalne zmožnosti precej enotni, čeprav jo
različno poimenujejo (Bešter Turk 2011: 115). »Sporazumevalna zmožnost […] je znanje in
vedenje, ki posamezniku omogoča, da lahko ustrezno in učinkovito (receptivno in produktivno,
se pravi kot poslušalec in govorec, bralec in pisec) uporablja jezik in sposobnosti (spretnosti,
da to znanje uporablja v različnih govornih položajih in za različne potrebe oziroma
sporazumevalne namene)« (Hymes 1996, 1972, Canale in Swain 1980, Spolsky 1989, Taylor
1988, Bachman 1990, Bright 1992, Bešter 1992, Kitao in Kitao 1996, Johnson in Johnson 1998,
v Pirih Svetina 2005: 25).
Na pomen sporazumevalne zmožnosti v maternem jeziku je leta 2006 posebej opozorila tudi
Evropska komisija in sporazumevalno zmožnost oz. sporazumevanje v maternem jeziku37
opredelila kot eno izmed ključnih kompetenc, »ki učencem pomagajo do osebne izpolnitve,
pozneje v življenju pa do zaposlitve in udejstvovanja v družbi« (Ključne kompetence). V
Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta iz leta 2006 je sporazumevalna zmožnost
opredeljena kot »sposobnost izražanja in razumevanja pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj
v pisni in ustni obliki (poslušanje, govor, branje in pisanje) ter na ustrezen in ustvarjalen način
jezikovno medsebojno delovanje v vseh družbenih in kulturnih okoliščinah. [Sporazumevalna
zmožnost] je rezultat usvojitve maternega jezika, ki je temeljno povezana z razvojem
kognitivne sposobnosti posameznika, da razume svet in se poveže z drugimi ljudmi. Za
sporazumevanje v maternem jeziku mora posameznik poznati besedišče, imeti funkcionalno
znanje slovnice in poznati funkcije jezika. Vključuje zavest o glavnih vrstah verbalne
interakcije, vrsti literarnih in neliterarnih besedil, glavne značilnosti različnih slogov in
registrov jezika ter spremenljivost jezika in sporazumevanja glede na okoliščine. Posameznik

Slovenščina je za večino učencev v gimnaziji materni jezik, zato se pri njih sporazumevalna zmožnost, ki jo
razvijajo pri pouku (slovenščine), prekriva z zmožnostjo sporazumevanja v maternem jeziku.
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mora biti sposoben tako za ustno kot za pisno sporazumevanje v različnih sporazumevalnih
okoliščinah ter za spremljanje in prilagajanje lastnega sporazumevanja zahtevam danih
okoliščin. Ta kompetenca vključuje tudi sposobnost razlikovanja in uporabe različnih vrst
besedil, iskanje, zbiranje in obdelavo informacij, uporabo pripomočkov, oblikovanje in
izražanje svojih ustnih in pisnih argumentov na prepričljiv način, ustrezen okoliščinam.«
(Evropska komisija 2007: 8).
Na podlagi načelnih izhodišč je bil leta 2008 oblikovan Skupni evropski jezikovni okvir
(SEJO),38 dokument, ki »opisuje, česa vse se morajo osebe, ki se učijo jezikov, naučiti, da bodo
uporabljale jezik za sporazumevanje, in katera znanja in spretnosti morajo razviti, da bodo
lahko učinkovito delovale« (2011: 23). SEJO sporazumevalno zmožnost imenuje
sporazumevalna jezikovna zmožnost in jo razume kot zmožnost, ki osebi omogoča delovanje z
uporabo specifičnih jezikovnih sredstev (prav tam: 31), ki jo lahko razdelimo na tri sestavine.
Te so jezikovna zmožnost, sociolingvistična zmožnost in pragmatična zmožnost (prav tam:
132). V nadaljevanju okvira so posamezne zmožnosti natančneje opredeljene in predstavljene.39
3.4.1

Sporazumevalna zmožnost v slovenskem jezikoslovju

Sporazumevalna zmožnost se je v slovenskem prostoru opredeljevala predvsem v kontekstih
pouka prvega oz. pouka drugega in tujega jezika. Ta pojem je v slovenski prostor vpeljala Kunst
Gnamuš v okviru komunikacijskega modela pouka prvega jezika v 80. letih 20. stoletja. Kasneje
je razlikovala med jezikovno in sporazumevalno zmožnostjo, pri čemer se jezikovna zmožnost
nanaša na pravila tvorjenja besedil, sporazumevalna zmožnost pa na izbirna pravila, ki
usmerjajo ustreznost izbire različnih zvrsti, skladenjskih različic in sporazumevalnih vzorcev
glede na namen in govorni položaj. Nekoliko drugače sporazumevalno zmožnost razume
Kranjc, saj sporazumevalno zmožnost – kot sopomenko za pragmatično zmožnost – skupaj s
slovnično zmožnostjo razume kot del jezikovne zmožnosti (Bešter Turk 2011: 118, 119). Za
Kranjc je torej nadpomenski pojem jezikovna zmožnost (za Bešter in Križaj Ortar je to
sporazumevalna zmožnost), ki jo sestavljata slovnična (za Bešter in Križaj Ortar je to jezikovna
zmožnost) in sporazumevalna (za Bešter in Križaj Ortar je to pragmatična in diskurzna
zmožnost) zmožnost.

Potrebno je omeniti, da je Skupni evropski jezikovni okvir usmerjen predvsem v učenje (in poučevanje) tujih
jezikov, ne toliko v učenje maternega jezika.
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Poleg »osnovnih« treh zmožnosti, ki sestavljajo sporazumevalno zmožnost, so predstavljene tudi sestavine
(zmožnosti) posamezne »osnovne« zmožnosti.
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Ferbežar se je s sporazumevalno zmožnostjo ukvarjala v kontekstu poučevanja jezika kot
drugega in tujega jezika ter prilagodila Bachmanov model, pri tem pa upoštevala domačo
tradicijo (Pirih Svetina 2005: 30). Bachmanov model je danes precej uporabljen in v slovenski
literaturi večkrat predstavljen (Bešter Turk 2011: 116). Bešter na njegovi podlagi
sporazumevalno zmožnost opredeljuje kot zmožnost, da se udeleženci komunikacije ob
upoštevanju okoliščin razumejo. Loči jezikovno in pragmatično zmožnost, pri čemer
sporazumevalna zmožnost ni vsota jezikovne in pragmatične – pragmatična zmožnost je okvir
za jezikovno. Sporazumevalna zmožnost vsebuje tudi poznavanje principov sporazumevanja in
splošno znanje (Bešter 1992, v Bešter Turk 2011: 118).
Za pouk slovenščine kot prvega jezika je verjetno ključna opredelitev sporazumevalne
zmožnosti, kot jo definirata Bešter Turk in Križaj Ortar.40 Model sta razvili skladno s cilji v
učnih načrtih (Ivšek 2014: 108). Izhajata iz pogleda, da sporazumevalna zmožnost pomeni
»zmožnost kritičnega sprejemanja besedil raznih vrst ter zmožnost tvorjenja ustreznih,
razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst« (Bešter Turk 2011: 121).
Sporazumevalno zmožnost gradijo motiviranost za sprejemanje in sporočanje, stvarno znanje,
jezikovna zmožnost, pragmatične/slogovne/empatične zmožnosti, zmožnosti nebesednega
sporazumevanja in metajezikovna zmožnost udeležencev sporazumevanja (prav tam: 121).
Motiviranost41 za sporazumevanje je pomembna, saj sporazumevanje lahko poteka le, če je
posameznik za sporazumevanje motiviran in se zanj odloči. Stvarno znanje pomeni, da vsako
besedilo o nečem govori, tema besedila vpliva na sprejemanje in tvorjenje besedila. Jezikovna
zmožnost je obvladovanje oz. znanje jezika. Ker je jezik sistem in ima pravila za povezovanje
gradnikov jezikovnega sistema v višje enote, je jezikovna zmožnost zgrajena iz
poimenovalne/besedne/slovarske (sporočevalec je zmožen poimenovati zunajjezikovno
pojavnost, prejemnik je zmožen poimenovanja razumeti), upovedovalne/skladenjske/slovnične
(sporočevalec je zmožen besede povezovati v višje enote, prejemnik pa je zmožen te višje enote
razumeti), pravorečne (obvladovanje prvin pravil zborne izreke) in pravopisne zmožnosti
(obvladovanje pisanja besed/povedi/besedil). Vsako sporazumevanje poteka v danih
okoliščinah, zato je pomembna tudi pragmatična/slogovna/empatična zmožnost, ki od
udeleženca sporazumevanja zahteva, da razmišlja o okoliščinah, ki vplivajo na besedilo, in se

Njuna opredelitev sporazumevalne zmožnosti je umeščena tudi v priročniku za učitelje k učbeniškemu kompletu
Na pragu besedila, za katerega se je izkazalo, da ga učitelji oz. učenci pri jezikovnem pouku najpogosteje
uporabljajo.
40

Mišljena je predvsem konkretna motiviranost za dosego neposrednega sporazumevalnega cilja v dani situaciji,
ne pa splošna motiviranost za kritično in etično sporazumevanje.
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nanje ustrezno odzove tako pri tvorjenju kot tudi razumevanju besedil. Zmožnost nebesednega
sporazumevanja pomeni obvladovanje prvin nebesednih spremljevalcev jezika. Metajezikovna
zmožnost oz. znanje o jeziku in vseh njegovih danosti omogoča učinkovitejše sporazumevanje.
Potrebno jo je razvijati bolj diferencirano kot preostale elemente sporazumevalne zmožnosti,
saj je za njeno razvijanje potrebno razvito abstraktno mišljenje (prav tam: 121–124).
»Razvijanje sporazumevalne zmožnosti [v šolskem prostoru, op. a.] neposredno/eksplicitno
vključuje razvijanje jezikovne (tj. poimenovalne, upovedovalne, pravorečne, pravopisne),
pragmatične in metajezikovne zmožnosti ter zmožnosti nebesednega sporazumevanja,
posredno/implicitno pa tudi motiviranosti in stvarnega znanja.« (Bešter Turk 2011: 126) V tem
modelu sporazumevalne zmožnosti diskurzna in strateška zmožnost nista posebej izpstavljeni,
lahko pa ju razumemo kot del pragmatične oz. slogovne zmožnosti.
Pri pouku poteka razvijanje sporazumevalne zmožnosti sistematično in transakcijsko, kar
pomeni, da učenci ob opazovanju jezikovnega pojava, miselni dejavnosti ter upoštevanju
izkušenj in predznanja sami gradijo znanje in spoznavajo proces sporazumevanja. Za
pridobivanje trajnejšega znanja je za transakcijski pouku značilen induktivni način obravnave,
s pomočjo katerega razvijamo jezikoslovno analitično zmožnost (prav tam: 126, 127).
Iz sedaj veljavnega učnega načrta za pouk slovenščine v gimnazijah gre razbrati, da gre za
celosten pogled na sporazumevalno zmožnost,42 saj vključuje tudi odnosno sestavino (zavest o
jeziku, narodu in državi) in predvideva temeljno metajezikovno znanje kot podlago za uspešno
sporazumevanje. Sporazumevalna zmožnost je torej v učnem načrtu v splošnih ciljih predmeta
predstavljena večplastno, upoštevani so procesno znanje, deklarativno znanje in stališča.
Poudarek pa še vedno ostaja predvsem na uporabnosti znanja (Vogel 2012: 72).
Vogel bi model sporazumevalne zmožnosti Bešter Turk in Križaj Ortar umestila v osnovni
komunikacijski model, medtem ko je model sporazumevalne zmožnosti v učnem načrtu
nekoliko nadgrajen in tako usmerjen k sodobnejšim konceptom, ki vključujejo tudi kritičnosti
in (meta)kognitivno sestavino (Vogel 2017).
V grafičnem prikazu (tabeli) na strani 47 so glede na različne opredelitve v slovenskem prostoru
prikazane sestavine sporazumevalne zmožnosti. Tak način omogoča poenostavljen primerjalni
vpogled v sestavine sporazumevalne zmožnosti in s tem razumevanje sporazumevalne
zmožnosti posameznega avtorja. V prvi vrstici oz. na prvi ravni (od zgoraj navzdol) so zapisani

V prejšnjih učnih načrtih je bila kot posledica funkcionalnega razumevanja sporazumevalne zmožnosti med rabo
jezika in jezikoslovnim znanjem ostra ločnica (Vogel 2012: 71, 72).
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avtorji (v dveh primerih je zapisano ime dokumenta), ki so se ukvarjali z opredeljevanjem
sporazumevalne zmožnosti, v vrsticah/ravninah pod prvo so zapisane sestavine, ki po
opredelitvah teh avtorjev (dokumenta) sestavljajo sporazumevalno zmožnost. Če je posamezna
sestavina kompleksna in jo sestavlja več »podsestavin«, so te navedene v istem kvadratku kot
sestavina, od nje pa grafično ločene z oznako ●. Kjer so te podsestavine še dodatno členjene,
so grafično ločene z manjšim tiskom in rahlim zamikom vrstice v desno. Istovrstne sestavine
so enako obarvane; različno pojmovane, a pomensko sorodne sestavine, so obarvane v
podobnem barvnem odtenku. Iz prikaza je razvidno, da je sporazumevalna zmožnost
kompleksno zgrajena zmožnost, ki jo sestavlja v soodvisen odnos povezan nabor zmožnosti.
Kot gradnike sporazumevalne zmožnosti, ki so vsebovani v sporazumevalni zmožnosti,
najpogosteje zasledimo jezikovno zmožnost (večinoma s prisotnimi njenimi delnimi
zmožnostmi), pragmatično zmožnost, strateško zmožnost ter sociolingvistično zmožnost.
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Tabela 3: Sestavine sporazumevalne zmožnosti (Bešter Turk 2011: 114–127, Ivšek 2014: 79, 80, 108, Knez et al. 2010: 8, Lo Bianco, v Ivšek 2014: 115, Pirih Svetina 2005: 25–30, SEJO 2011: 31, 132, Vogel
2010: 121–133, 2012: 72, 2015: 180)
učni načrt za
poučevanje
slovenščine kot
TJ
jezikovna
zmožnost

sociolingvistična
zmožnost

strateška
zmožnost

Ferbežar
(Bahman)
jezikovna
zmožnost
(jezikovno znanje)
• organizacijska
zmožnost
• slovnična
zmožnost
• besedilna
zmožnost
• pragmatična
zmožnost
• ilokucijska
zmožnost
• sociolingvistična
zmožnost

diskurzna
zmožnost

SEJO

jezikovna
zmožnost
• leksikalna
zmožnost
• slovnična
zmožnost
• semantična
zmožnost
• fonološka
zmožnost
• pravopisna
zmožnost
• pravorečna
zmožnost

Kranjc
(jezikovna
zmožnost)
slovnična
zmožnost
pragmatična
zmožnost
(sporazumevalna
zmožnost)

Bešter

jezikovna
zmožnost

pragmatična
zmožnost

principi
sporazumevanja

stvarno
znanje

psihofiziološki
mehanizmi

jezikovna
zmožnost
• poimenovalna
zmožnost
• slovnična
zmožnost
• pravorečna
zmožnost
• pravopisna
zmožnost

pragmatična/
slogovna
zmožnost
zmožnost
nebesednega
sporazumevanja

sociolingvistična
zmožnost
strateška
zmožnost

Bešter Turk,
Križaj Ortar

pragmatična
zmožnost

stvarno
znanje

• diskurzna
zmožnost

motiviranost za
sprejemanje in
sporočanje v
konkretnem
položaju

metajezikovna
zmožnost
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kritična
sporazumevalna
zmožnost (Vogel,
Lo Bianco)
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funkcionalna
zmožnost
•jezikovna
zmožnost
•pragmatična
zmožnost
• kognitivna
zmožnost

zmožnost
kulturnega
sporazumevanja
•diskurzivna
zmožnost
•strateška
zmožnost
•kulturna
zmožnost
•metaforična
zmožnost

zmožnost
kritičnega
sporazumevanja
•diskurzivna
zmožnost
•strateška zmožnost
•sociolingvistična
zmožnost
•jezikovna zavest
•(med)kulturna
zmožnost
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Opredelitve v
učnem načrtu za
poučevanje
slovenščine
kot
tujega
jezika,
Ferbežar in SEJO so
povezane predvsem
s sporazumevalno
zmožnostjo v J2/TJ,
opredelitve Kranjc,
Bešter, Bešter Turk
in Križar Ortar,
Vogel in Lo Bianco
pa
predvsem
s
sporazumevalno
zmožnostjo v J1.

3.5 Jezikovna zavest in kritična jezikovna zavest
Jezikovna zavest44 (language awareness) se je kot koncept razširila v Združenem kraljestvu v
zgodnjih 80. letih 20. stoletja (Donmall Hicks 1997) in postala pomembna skrb v jezikovnem
izobraževanju. O jezikovni zmožnosti se je razpravljalo predvsem v povezavi z jezikovnim
razvojem posameznika in v manjšem obsegu v povezavi z učitelji jezika in njihovim
preučevanjem in analiziranjem jezika. Tako imenovano gibanje za jezikovno zavest je obsegalo
poučevanje tako maternega kot tudi tujega/drugega jezika in si je prizadevalo za iskanje
načinov, kako izboljšati jezikovno zavest učencev in njihovih učiteljev. Sprva je bilo gibanje
osredotočeno v jezikovno zavest učencev. Izhajalo je iz prepričanja, da so učenci, ki pravilno
analizirajo in opisujejo jezik, po vsej verjetnosti tudi bolj učinkoviti uporabniki jezika.
Neposredna povezava naj bi namreč bila med teoretičnim znanjem o jeziku in rabo jezika
(Andrews 2007: 9, 10).
Delovna skupina za jezikovno zavest Nacionalnega kongresa za jezike v izobraževanju
(National Congress on Languages in Education) je jezikovno zavest definirala kot občutljivost
posameznika za jezik in njegovo zavestno prepoznavanje narave jezika in vloge jezika v
človekovem življenju (Donmall Hicks 1997).
»Jezikovna zavest je eksplicitno znanje o jeziku, zavestno razumevanje jezika in občutljivost
pri učenju jezika, poučevanju jezika in rabi jezika. Zajema širok spekter področij.« (Association
for Language Awareness)
Van Lier jezikovno zavest opredeli kot razumevanje posameznikove jezikovne sposobnosti
(faculty of language) in njene vloge v razmišljanju, pri učenju in v družbenem življenju. Poleg
tega jezikovna zavest vključuje tudi zavest o moči in nadzoru, ki ju jezik omogoča, in zavedanje
o zapletenem razmerju med jezikom in kulturo (1995: xi).
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Eden izmed pionirjev koncepta jezikovne zavesti Eric Hawkins je za jezikovno zavest (language awareness)
uporabljal izraz zavedanje jezika (awareness of language).
Termin je bil na mednarodni program jezikovnega izobraževanja umeščen v začetku 90. let 20. stoletja z
ustanovitvijo Združenja za jezikovno zavest (Association for Language Awareness) in začetkom izhajanja revije
Language awareness. Združenje in revija sta rezultat vse večjega zanimanja za jezikovno zavest, ki so se začela v
70. letih in naglo razvijala v 80. letih, predvsem v Veliki Britaniji (Andrews 2007: 10).
V povezavi s pojmom jezikovna zavest gre omeniti tudi pojem znanje o jeziku (knowledge about language), ki ga
Mitchell, Hooper and Brumfit opišejo kot novo poimenovanje za že znano zadevo, da bi morali učenci, ki se
jezikov učijo v formalnem okolju, skupaj z razvojem praktične rabe jezika pridobiti tudi eksplicitno razumevanje
o naravi jezika (1994, v Andrews 2007: 10). Eksplicitno razumevanje oz. teoretično znanje o jeziku lahko podobno
– kot ga razume Ellis v kontekstu drugega jezika – razumemo kot deklarativno znanje o fonoloških, leksikalnih,
slovničnih, pragmatičnih in družbenokritičnih lastnostih jezika in vključuje metajezikovno znanje, tj. znanje
poimenovanja posameznih jezikovnih in družbenokritičnih lastnosti (Ellis 2004, v Andrews 2007: 13).
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Polanyi ločuje dve vrsti jezikovne zavesti – pomožno jezikovno zavest (subsidiary awareness)
in usmerjeno jezikovno zavest (focal awareness). Pomožna jezikovna zavest omogoča
neposredno osredotočanje na sprejemanje/tvorjenje pomena sporočila (transparentnost jezika
oz. transparency of language), ne da bi se ob tem zaustavljali ob jeziku. Usmerjena jezikovna
zavest zaustavlja razumevanje/tvorjenje pomena sporočila, pozornost je od neposrednega
pomena zaradi različnih razlogov usmerjena na jezik. Vrsti jezikovne zavesti je Polanyi precej
slikovito primerjal z zavestjo kolesarja o svojem početju – kolesar se vožnje kolesa zave šele v
posebnih okoliščinah, v drugih primerih pa je vožnja avtomatiziran proces. Tudi pri jezikovnem
sporočanju v posebnih okoliščinah zavest usmerimo na jezik (Polanyi, v van Lier 1995: 2–4).
Kdaj se aktivira usmerjena jezikovna zavest, je odvisno od vsakega posameznika. Ljudje imamo
večjo ali manjšo jezikovno zavest – pod visoko razumemo usmerjeno jezikovno zavest, pod
nizko pa pomožno jezikovno zavest (Gomezel Mikolič 2000: 180).
Byram jezikovno zavest razume kot posameznikovo zavestno pozornost jeziku in kulturi in, še
bolj pomembno, sodelovanje z njima (2012: 6)
Jezikovna zavest je mentalna kvaliteta, ki se razvija s posvečanjem pozornosti jeziku v rabi, in
omogoča učencem, da postopoma pridobijo vpogled v delovanje jezika (Tomlinson 2003: 251).
Je dinamična in intuitivna, posameznik jo razvija postopoma. (Tomlinson 1994, v Tomlinson
2003: 252). Je pa tudi učni pristop, katerega cilj je pomagati učencem pridobiti ta vpogled
(Tomlinson 2003: 251). Bistvo »jezikovnozavestnega« pristopa je v tem, da učenci spoznavajo
jezik samostojno (Tomlinson 2003: 251), vključuje spodbujanje učencev, da postavljajo
vprašanja o jeziku, zbirajo znanje v svetu izven šole, in pomaga učencem razvijati zavedanje,
kako jezik vpliva na izgrajevanje pomena sporočila (Hawkins, v Tomlinson 2003: 251).
Zavedati se je potrebno, da jezikovna zavest ni niti metodologija niti teorija učenja. Bolje jo je
razumevati kot široko paleto pristopov k jeziku in poučevanju jezikov, saj je jezik v konceptu
jezikovne zavesti nekaj osebnega in osmišljenega, če ga učenci odkrivajo sami (Barany 2016:
261)
Pomembno je, da razlikujemo med učnim pristopom, ki daje učencem eksplicitno znanje, in
»jezikovnozavestnim« pristopom, ki je pravzaprav odziv na transmisijsko posredovanje
jezikovnega znanja. Jezikovne zavesti učitelj in/ali učbenik ne moreta naučiti, saj jo učenec
razvija. Jezikovna zavest je notranje in postopno spoznavanje razsežnosti jezikovne rabe.
Razvija jo pozitivno radoveden učenec, ki jeziku namenja zavestno pozornost (prav tam: 252).
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Kritična jezikovna zavest se nanaša na taisti učni pristop, a z osredotočenjem na razmerje med
jezikom in družbenim okoljem – takšno razvijanje zavesti vključuje zavest o tem, kako jezik
predstavlja svet ter odslikava in izgrajuje razmerja moži (prav tam).
»Jezikovnozavestni« pristop izhaja iz načela, da se učenci največ naučijo, ko so dejavno vpeti
v učenje ter v učni proces dejavno vlagajo energijo in vanj usmerjajo pozornost. Drugo načelo
je namerno posvečanje pozornosti značilnosti jezika v rabi z namenom, da učenci opazijo vrzel
med svojim jezikovnim delovanjem in jezikovnim delovanjem usposobljenega uporabnika
jezika (Pienemann 1985, Tomlinson 1994, v Tomlinson 2003: 252). Glavni cilj pristopa je
pomagati učencem, da sami opazijo, kako se jezik uporablja, s tem opazijo tudi vrzeli, tako pa
dosežejo pripravljenost za učenje (Tomlinson 1994, v Tomlinson 2003: 252). Drugi cilji
vključujejo vodenje učencev, da razvijejo miselne procese, kot so povezovanje, posploševanje,
predvidevanje, in da postanejo samostojni, imajo do jezika in učenja le-tega pozitiven odnos
zunaj šolskega okolja (Tomlinson 2003: 252).
Pristop, ki spodbuja razvijanje jezikovne zavesti, je usmerjen v samostojno raziskovanje
učencev in je običajno praktične narave (ne analitične) – s tem želimo doseči, da so učenci v
dejavni interakciji z besedilom. Učenci najprej dosežejo svojo miselno razumevanje besedila in
izrazijo svoje odzive nanj. Nato se osredotočijo na jezikovni pojav v besedilu, prepoznavajo
njegove značilnosti, kasneje pa svoje ugotovitve o jezikovnem pojavu posplošijo in ugotovitve
preverjajo z iskanjem še drugih značilnosti pojava v drugih besedilih. Raziskovanje učencev
nato spodbujamo v smeri iskanja nadaljnjih značilnosti in premisleka o ugotovitvah, do katerih
so prišli. Skozi celoten model so uporabljene metode, ki kar najbolje izkoriščajo potencial
interaktivnega sodelovanja med učenci, med učenci in učiteljem ter med učenci in suverenimi
uporabniki jezika (Tomlinson 2003: 252, 253).
Pristop za razvijanje kritične jezikovne zavesti ima v primerjavi z osnovnim pristopom dodatne
cilje. Učence spodbujamo, da raziskujejo, zakaj je jezik takšen, kot je, kateri socialni in politični
razlogi so ga oblikovali. Kritična jezikovna zavest namreč vključuje zavedanje, da je jezik
pomemben dejavnik posameznikove identitete in da so lahko jezikovne odločitve posameznika
posledica družbeno-političnih vzrokov (prav tam: 253).
Spoznavna metoda, ki je značilna za »jezikovnozavestni« pristop, je v svojem bistvu
induktivna. V svojem bistvu zato, ker se od induktivnih metod razlikuje po tem, da pristopi
jezikovne zavesti običajno ne pogledujejo v učni načrt, ki bi predpisoval nabor jezikovnih
elementov (Masuhara 2003: 254). Razvijanje jezikovne zavesti je mogoče le tedaj, ko so učenci
pripravljeni (Pienemann 1985, v Masuhara 2003: 254), zato v tem primeru vnaprej določeni
50

učni načrt izgubi svojo moč in odpira prostor za raziskovanje z bolj celostnim pristopom k
poučevanju jezika (Masahura 2003: 254).
Pristop daje velik pomen kreativni in uporabni rabi jezika, še bolj pa ceni dejavno sodelovanje
med učenci, jezikovnim znanjem in procesom učenja in zagotavlja bolj oprijemljiv, celosten in
učiteljem prijazen okvir za udejanjanje vidikov komunikativnega pristopa in daje poudarek
holističnim pristopom, tako pa deluje kot protiutež atomističnim pristopom,45 ki so bolj
usmerjeni v sistem (Hughes 2003: 256). V šoli se s tovrstnim pristopom ponuja možnost za
razpravo o jeziku na načine, ki učencem omogočajo razumevanje jezika in prinašajo
povezovanje z jezikom. S pomočjo jezikovne zavesti se učenci povežejo s sporočilom,
prenosnikom in odnosom med njima. To jim omogoča, da izhajajo iz svojih izkušenj z jezikom
in svetom, da bi osmislili jezik. Jezikovna zavest ni metoda in ne more storiti vsega, je pristop,
ki tako učiteljem kot učencem – ko ti razumejo bistvo pristopa – omogoča, da pogledajo pod
površje jezika na način, ki ga le k teoretičnemu znanju usmerjeni pristopi ne morejo doseči. V
idealnem svetu bi to pomenilo, da jezikovni pouk postane izobraževalen 46 – učenci razvijejo
zmožnost za kritično razmišljanje o jeziku in kulturi (Bolitho 2003: 257).
V slovenskem prostoru razprav o jezikovni zavesti ni veliko. Z njo sta se še najbolj sistematično
ukvarjali Gomezel Mikolič in Vogel. Gomezel Mikolič predvsem v povezavi jezikovne in
narodne zavesti, Vogel pa z umestitvijo pojma v polje didaktike jezika, zato bo večji poudarek
na njenih ugotovitvah, ki so za praktični del magistrske naloge bolj relevantne.
Gomezel Mikolič v prispevku, v katerem se ukvarja s povezanostjo jezikovne in nacionalne
zavesti, zapiše, da lahko jezikovno zavest razčlenimo na najmanj tri sestavine: kognitivno,
emocionalno in aktivnostno/dinamično.47 Kognitivna sestavina48 so predstave, sodbe in vedenje
o jeziku na splošno in o jeziku kot sestavini kulture, razumevanje jezika in njegove družbene

Holistični pristop se pojavlja kot opozicija atomističnemu. Pri holističnem pristopu gre za celostno obravnavo
posameznega pojava, pri atomističnem za osredotočanje na posamezne dele. Za jezikovni pouk bi to pomenilo, da
je v skladu z atomističnim pristopom jezikovni pouk usmerjen le na posamezne elemente jezikovnega sistema
(npr. skladenjske strukture, stavčne vloge besed, iskanje točno določenih informacij v besedilu), spoznavanje
jezika je zelo usmerjeno. Pri holističnem pristopu gre za bolj celosten pogled na jezik in sistem, tudi obravnava pri
jezikovnem pouku je bolj celostna. Atomistični pristop je torej bolj značilen za tradicionalni model jezikovnega
pouka, holistični pristop pa bolj značilen za komunikacijska modela jezikovnega pouka.
45

Izobraževalnost pouka moramo v tem kontekstu razumeti širše od zgolj posredovanja znanja, torej tudi z
vsebujočo vzgojno funkcijo.
46

Posamezne sestavine natančneje predstavi tudi Vogel v prispevku Razlike v pojmovanju tradicionalne in kritične
jezikovne zavesti ter njuna vloga pri razvijanju kritične sporazumevalne zmožnosti.
47

48

Kaj znamo z jezikom narediti, kako ga uporabljamo v vseh njegovih vlogah (jezikovne/sporazumevalne
spretnosti) in kaj o jeziku in njegovih vlogah vemo (metaznanje). Sestavina je izhodišče za opis jezikovnega
delovanje in refleksijo o njem (Vogel 2015b: 111).
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vloge. Emocionalna sestavina49 je čustveni in vrednostni odnos posameznika do jezika.
Aktivnostna/dinamična sestavina,50 ki se deli na motivacijsko in moralno, je odnos do jezika
med samo jezikovno rabo, ki se kaže npr. v pozornosti, ki jo posvečamo okoliščinam
primernemu ali neprimernemu sporočanju, in našem ustreznem odzivu (2000: 178–181).
Ustrezno jezikovno delovanje pa je mogoče le v medsebojnem prepletu in soodvisnosti vseh
sestavin jezikovne zmožnosti (Vogel 2012: 112).
V didaktiki jezika se predvsem v okviru kritične sporazumevalne zmožnosti govori tudi o
jezikovni zavesti kot eni izmed njenih konstitutivnih sestavin. Vendar, kot ugotavlja Vogel,
»pojmovanje v slovenskem prostoru ni enotno« (2014: 3), se pa vse bolj »uveljavlja 51 […]
pojmovanje jezikovne zavesti kot zavestne rabe jezikovnih sredstev pri sporazumevanju v
različnih govornih položajih« (prav tam). Takšno pojmovanje je torej navdahnjeno z
razumevanjem angleškega in skandinavskega sveta, kjer je »jezikovna zavest razumljena kot
zavestna raba jezikovnih prvin v določenem kontekstu in kot zmožnost razmisleka o svoji (ali
tuji) jezikovni dejavnosti, za kar je potrebno tudi znanje o jeziku« (Vogel 2015b: 180). Vogel
še ugotavlja, da je jezikovna zavest vsebovana v sedaj veljavnem učnem načrtu za gimnazije za
slovenščino (prav tam: 181) in tako predpostavljena kot obvezni pojavni element jezikovnega
pouka. Vendar, »[d]a bi UN 2008 v celoti uresničeval koncepte kritičnosti in jezikovne zavesti,
bi bilo potrebno pri pouku več pozornosti nameniti metaznanju, ki je še vedno razumljeno
uporabnostno (ozaveščanje učencev o sistemskih razmerjih med jezikovnimi sredstvi in o
funkcijski povezanosti sistema in rabe ni posebej izpostavljeno), razvijanju kulturne zavesti, ki
bi bilo povezano z učenčevo konkretno jezikovno izkušnjo (tako bi preseglo usmerjenost le na
kognitivno sestavino zavesti), ter kritični ravni razumevanja, ki je UN 2008 ne zajame v celoti«
(prav tam: 181).

Čustvena naravnanost ter čustveni in vrednostni odnos do jezika kot sredstva sporazumevanja in nosilca
družbene moči. Odnos je tesno povezan z znanjem o jeziku in sporazumevanju ter zmožnostjo objektivne
refleksije. Cilj tradicionalne jezikovne zavesti je ugotavljanje lastnega ali tujega odnosa do jezika, kot ga lahko
prepoznamo iz jezikovnih sredstev, cilj kritične jezikovne zavesti pa pomeni tudi razmislek o ustreznosti oz.
upravičenosti takega odnosa (Vogel 2015b: 111).
49

Posameznik si prizadeva udejanjati takšno jezikovno dejavnost, do katere ima pozitivno stališče, ter skuša
preprečiti takšno, do katere ima negativno stališče. Motivacijska razsežnost pomeni, da je posameznik pripravljen
jezikovno delovati na neki način zaradi lastnih potreb, hotenj in želja, moralna pa, da je pripravljen posameznik
delovati etično in odgovorno, četudi to pomeni, da ne deluje v skladu s svojimi trenutnimi potrebami (Vogel 2012:
111, 112).
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Pred tem je prevladovalo povezovanje pojma z identitetno vlogo jezika (Vogel 2014: 3).

52

3.6 (Jezikovna) kulturna zavest
»Kulturna zavest se v didaktiki jezika navezuje na kulturo na splošno.« (Vogel 2014: 6). Zelo
strnjeno opredelitev kulture prevzemam po Byramu, ki navaja, da so kultura »prepričanja,
vrednote in vedenja, skupna družbeni skupini – bodisi trajni bodisi začasni« (2012: 12).
Vsaka kultura ima svoje sporazumevalne norme, ki se med seboj razlikujejo. Bolj učinkovito
kot opazujemo norme drugih kultur, boljše je naše sporazumevanje z ljudmi ciljne kulture
(Saniei 2012: 10).
Kulturna zavest združuje posameznikove poglede o svoji kulturi in kulturi drugih ljudi. Ti
pogledi so notranji (razvijajo se v naših mislih), dinamični (nenehno se ustvarjajo novi in se
spreminjajo), nestalni (spreminjajo se z izkušnjami), večrazsežni (predstavljeni so preko
miselnih slik, miselnih povezav in afektivnih asociacij in notranjega glasu) ter medsebojno
povezani (Tomlinson 2000, Tomlinson, Masuhara 2004, v Saniei 2012: 12).
Več kulturnega znanja nam lahko omogoči večjo verodostojnost in strokovnost, višja stopnja
jezikovne zavesti nam pomaga razširiti obzorja, povečati strpnost in doseči vživljanje v
posamezno kulturo in občutljivost zanjo (Tomlinson, Masuhara 2004, v Ghorbani
Shemshadsara 2012: 95, Tomlinson, Masuhara 2001: 1). Tomalin in Stempleski kulturno zavest
vidita kot skupek treh lastnosti: zavedanja svojega vedenja, izhajajočega iz kulture, zavedanja
vedenja drugih, izhajajočega iz kulture, ter sposobnost pojasnjevanja svojega kulturnega vidika
(1993, v Ghorbani Shemshadsara 2012: 95). Razvijanje kulturne zavesti učencev bi se moralo
začeti s spodbujanjem, da prepoznajo svojo kulturno identiteto v odnosu do drugih kultur
(Knutson, v Ghorbani Shemshadsara 2012: 95). Vključevanje kulturne zavesti pa za jezikovno
izobraževanje ne pomeni le povečanja izobraževalne vrednosti predmeta, saj lahko tudi olajša
usvajanje jezika (Tomlinson, Masuhara 2004: 1).
Vogel ugotavlja, da kulturna zavest vključuje dvoje. »[P]omeni razumeti, kako posameznikova
kultura oblikuje njegove vrednote, vedenje, prepričanja in temeljne predpostavke.« (Vogel
2014: 7) Izhajamo iz nekega kulturnega okolja, ki nas sooblikuje in vpliva na naše dojemanje
in interpretiranje sveta (prav tam). Prav tako pa »pomeni razumeti razlike med seboj in ljudmi
iz drugih dežel ali drugačnega okolja, še posebej razlike v stališčih in vrednotah« (prav tam).
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Do sedaj je bila pozornost večinoma namenjena le t. i. kulturni zavesti, ki jo je pri pouku
zagotovo potrebno razvijati.52 Poleg ločenega pogleda na kulturno in jezikovno zavest je
potrebno tudi njuno povezovanje, saj je jezik za kulturo izrednega pomena, ravno jezik je njen
temeljni element, lahko pa rečemo tudi obratno – kultura je za jezik izrednega pomena. Byram
v svojem prispevku sočasno razpravlja o jezikovni in kulturni zavesti ter ju postavlja v
pomembno medsebojno razmerje, na njunih stičiščih gre celo opaziti težnjo po združitvi v
skupen koncept. Pri opredelitvi razmerja med njima se opre na Risager, ki na razmerje med
jezikom in kulturo pogleda s treh vidikov. Prvi vidik je sociološki, znotraj katerega sta jezik in
kultura ločljiva – opazujemo lahko, kako posamezniki v različnih kulturnih okoliščinah
uporabljajo različne variante/različice jezika. Drugi vidik je psihološki, kjer sta jezik in kultura
oz. kulturna izkušnja neločljiva in za posameznika edinstvena. Tretji vidik je
jezikovnosistemski in pomeni analizo in opis slovnice jezika, a pri tem razmerje s kulturnim
kontekstom ni nujno prisotno (Risager 2006, v Byram 2012: 6). Byram v povezavi z jezikovno
in kulturno zavestjo pomembnost vidi predvsem v prvem in drugem vidiku. Če namreč sledimo
Risager, to pomeni, da posameznik namenja pozornost, prvič, jeziku in kulturi v različnih
družbenih okoliščinah, in, drugič, jeziku in kulturi v njegovem življenju. Vendar moramo
preseči le posvečanje pozornosti, saj morajo biti vključene tudi analize jezika in kulture (in
učenje o jeziku in kulturi) ter razmerja med njima (Byram 2012: 6). Navezujoč na Byrama lahko
rečemo, da sta jezikovna in kulturna zavest dodana vrednost, ki ni pogojena z razvitostjo
jezikovne ali medkulturne kompetence. Posameznik se namreč lahko nauči jezika in ga
uporablja, se sporazumeva z ljudmi druge kulture, a brez razsežnosti zavesti (prav tam).
Povezovanje obeh konceptov najdemo tudi pri Vogel, ki kot del jezikovne zavesti – ki se nanaša
na zavest o identifikacijski vlogi jezika (zavedanje, da posameznik v določeni sporazumevalni
dejavnosti pripada določeni kulturni oz. družbeni skupnosti, zavedanje, da pri tem uporablja
jezik izbrane skupnosti in ji pripadnost izraža tudi prek jezikovne dejavnosti, ter njegovo
zavestno prevzemanje sporazumevalnih vlog) in kulturno zaznamovanost vsakega jezikovnega
delovanja – opredeli t. i. jezikovno kulturno zavest (2014: 4, 10). Posameznik svojo kulturo in
identiteto izraža v obliki izbranega diskurza (bolj ali manj tipičnega) in z izbranimi jezikovnimi
sredstvi, ki so za izbrani diskurz bolj ali manj značilni. V sistemsko urejenih razmerjih med
vrstami diskurza in jezikovnimi sredstvi odsevajo kulturne vrednote, stališča in norme (prav

Saniei se sicer navezuje na poučevanje drugega jezika, ko pravi, da moramo zaradi vsebovanih lastnosti jezika
in kulture na kulturo gledati kot na bistveni element učnega načrta (Saniei 2012: 10), a lahko njegove trditve
prenesemo tudi na polje prvega jezika.
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tam: 7). Na podlagi na prejšnji strani predstavljenega modela Risager je Vogel zaključila, da so
za razvito jezikovno kulturno zavest potrebni sociolingvistično znanje in njegova analiza
(analiza vloge in pomena jezika, jezikovnih različic in elementov v konkretnem družbenem
kontekstu), poznavanje kulturne zgodovine jezika, samoanaliza (refleksija o pomembnosti
jezika in jezikovne identitete za posameznika) ter analiza izbranih jezikovnih sredstev – tudi
povezano z njihovo kulturno določeno vlogo v jezikovnem sistemu (prav tam: 10).
Ko skušamo razumeti jezik, ni dovolj le znanje slovnice, fonetike in leksike, temveč je potrebno
tudi poznavanje nekaterih lastnosti kulture. Jezik je del kulture in kultura je del jezika – jezik
in kultura sta med seboj zapleteno povezana, zato ju ne moremo ločiti, ne da bi ob tem izgubili
pomen enega ali drugega (Brown 2007, v Saniei 2012: 10).
Tomlinson in Masuhara sta opisala pristop, ki omogoča razvijanje kulturne zavesti. Če izhajam
iz njune trditve, da kulturna zavest lahko olajša usvajanje jezika (Tomlinson, Masuhara 2004:
1), potem je razvijanje kulturne zavesti v želji po olajšanju usvajanja jezika vezano tudi na
jezikovni pouk in jezikovno zavest, zato bom njun pristop nekoliko natančneje predstavila.
Glavna načela pristopa izhajajo in spodbujajo učenje iz izkušenj in se osredotočajo na izražanje
in interpretiranje teh izkušenj ter predpostavljajo aktivno in kognitivno spetost z doživetji,
besedili ali nalogami. Načela skušajo olajšati poglobljeno razumevanje izkušenj, ki lahko
pripelje do zavesti, občutljivosti, vživljanja in prav tako usvajanja jezika. Širše cilje pristopa
lahko prepoznamo v odkrivanju predpostavk, vrednot in stališč, ki so vsebovani v kulturah;
presojanju in razlaganju različnih situacij na podlagi jasnih meril; razvijanju kulturne
občutljivosti, v vživljanju v druge kulture, v razvijanju medkulturnih veščin. Opredeljena sta
tudi cilja, povezana neposredno z jezikom – učenci usvajajo jezik s pomočjo motiviranega stika
z jezikom in s pomočjo priložnosti za njegovo rabo ter razvijejo sposobnost uporabe jezika
primerno in učinkovito glede na kulturno okolje. Poleg načel in ciljev Tomlinson in Masuhara
opredelita tudi metode, ki jih priporočata za razvijanje kulturne zavesti. Po njunem mnenju je
potrebno dejavnost začeti in končati v glavah učencev (kar npr. pomeni, da učitelj spodbudi
učence, da razmišljajo o neki izkušnji v svoji kulturi, preden jim predstavi podobno izkušnjo v
drugi), učitelj naj bi zagotavljal kulturna srečanja, omogočal povezave med novim in starim
(spodbujal

učence,

da

razmišljajo

o

primerljivih

osebnih

izkušnjah),

spodbujal

večdimenzionalno predstavljanje kulturnih izkušenj (npr. preko vizualizacije ali notranjega
monologa). Učitelj naj bi se najprej osredotočil na odzive učencev, nato pa prešel na razlago.
Učenci bi morali preko osredotočenih dejavnosti sami odkrivati novo znanje. Učitelj naj bi
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posredoval tudi svoje osebne razlage, a jih ne predstavljal kot dokončne in edine mogoče, in
prispeval osebne izkušnje drugih kultur (Tomlinson, Masuhara 2004: 2–4).
Vogel opozarja, da se jezikovna kulturna zavest v slovenskem prostoru večinoma povezuje
zgolj z nacionalno identiteto, nosilka nacionalnoidentifikacijske vloge pri tem je knjižna
različica jezika; pri pouku se zato razvija v okviru (med)kulturne zavesti53 in ne kot nujna
sestavina sporazumevalne zmožnosti (Vogel 2014: 3). Knjižni jezik s svojo simbolno vlogo
sicer ohranja osrednje mesto v razvijanju jezikovne kulturne zavesti, a pri tem ne smemo
zanemariti drugih jezikovnih različic in njihove identifikacijske vloge (prav tam: 5, 6), saj vsaka
družbena skupina skupaj z razvojem svoje mikrokulture razvija tudi svoj mikrojezik. V šoli
moramo razmišljanje o zunanji večkulturnosti in večjezičnosti razširiti z razmišljanjem o
notranji ali diskurzivni večjezičnosti, ki je pogoj razvite sporazumevalne zmožnosti. Učenci v
procesu učenja prevzamejo različne vloge in se sporazumevajo znotraj različnih kontekstov, pri
tem pa morajo upoštevati vsakokratno kulturo in njene jezikovne vzorce, če se želijo izogniti
motnjam in nesporazumom pri sporazumevanju (Vogel 2010: 116, 117).

Medkulturno sporazumevanje je razumljeno kot razumevanje med pripadniki različnih kultur, torej
predpostavlja večkulturnost, ki za posameznika pomeni pripadnost različnim kulturam in njegovo identificiranje
z njimi. V preteklosti se je pri tem mislilo predvsem na različne nacionalne kulture, v zadnjem času pa se vse bolj
opozarja tudi na notranjo večkulturnost (Vogel 2010: 116). Medkulturni dialog pa tako pomeni vsak dialog z
ljudmi, ki pripadajo drugi kulturi ali mikrokulturi – tudi znotraj iste jezikovne skupnosti (Ule 2005, v Vogel 2010:
116). Medkulturno sporazumevanje je bilo tako sprva razumljeno kot razumevanje z ljudmi oz. govorci tujega
jezika, sedaj pa se skuša to razumevanje preseči in tako obsega tudi sporazumevanje med ljudmi oz. govorci
različnih kultur znotraj iste jezikovne skupnosti.
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III PRAKTIČNI DEL
1 Analiza učnih načrtov
V prvem delu praktičnega dela se posvečam predstavitvi in primerjavi učnih načrtov za pouk
prvega/maternega jezika za splošno srednješolsko izobraževalno raven. Namen je ugotoviti,
kako poteka načrtovanje jezikovnega pouka v nekaterih drugih evropskih državah na stopnji
izobraževanja, ki je primerljiva s slovensko splošno gimnazijsko stopnjo. Izhodišče za
primerjavo tako predstavlja učni načrt za slovenščino v gimnazijah, ki ga bom primerjala s
finskim učnim načrtom za pouk finščine, estonskim učnim načrtom za pouk estonščine in irskim
učnim načrtom za pouk angleščine.54 Rezultati mednarodne raziskave pismenosti (PISA) so
predstavljali glavno merilo za izbor učnih načrtov. Namen primerjave je ugotoviti, kateri
pogledi na jezik in poučevanje so prisotni v posameznem učnem načrtu, kako naj bi potekal
jezikovni pouk ter kateri glavni cilji, vsebine in metode jezikovnega pouka so prepoznani v
posameznem učnem načrtu.
V posameznem učnem načrtu bom izpostavila le tiste elemente, ki so povezani s poukom
prvega/maternega jezika, na podlagi katerih lahko sklepamo o jezikovnem pouku. Sprva bom
posamezni učni načrt le predstavila in izpostavila za jezikovni pouk bistvene elemente, temu
bo sledil kratek zapis ugotovitev, ki izhajajo iz posameznega načrtovanja pouka
prvega/maternega jezika, nazadnje pa bom skušala posamezne elemente učnih načrtov še
strnjeno primerjalno prikazati. Strukturna in vsebinska raznolikost obravnavanih učnih načrtov
namreč onemogočata direktno primerjavo posameznih elementov. Na začetku predstavitve
posameznega učnega načrta bom na kratko predstavila stopnjo izobraževanja, primerljivo s
slovenskim splošnim gimnazijskim izobraževanjem, saj šele poznavanje izobraževalnega
sistema – katerega del je učni načrt – omogoča celostno razumevanje učnega načrta.
Predstavitev posameznega učnega načrta bo obsegala predstavitev strukture predmeta ter
morebitne eksplicitne oz. implicitne opredelitve jezika in predmeta v učnem načrtu, saj lahko
na podlagi teh sklepamo o pogledih na jezik in predmet, s tem dobimo vpogled v razumevanje
jezika in predmeta, tako pa sklepamo o lastnostih jezikovnega pouka. V nadaljevanju bodo

V irski ustavi je zapisano, da je irščina prvi uradni jezik, angleščina pa drugi (Constitution of Ireland 2015: 8),
vendar angleščina večinoma prevzema vlogo prvega jezika, irščina pa se povezuje z nacionalno identiteto.
54
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predstavljene kompetence, ki naj bi jih učenec pridobil (tudi) z jezikovnim poukom, ter učni
cilji, učna vsebina ter metode dela, ki so predvideni za jezikovni pouk.
Predpostavljam, da je kot glavni cilj v vseh učnih načrtih zapisana ali prepoznana razvita
(kritična) sporazumevalna zmožnost, glavna metoda pa delo z besedilom na način, kot ga
predvideva kritično-kognitivni komunikacijski model. Ugotovitve bodo tako izhajale iz analize
učnih načrtov, ne pa analize uresničevanja zapisanega v praksi, zato gre opozoriti, da
uresničevanje zapisanega v učnem načrtu pri jezikovnem pouku ni nujno uresničeno.

1.1 Slovenija
1.1.1

O splošnem gimnazijskem izobraževanju

Slovenska splošna gimnazija omogoča izobraževanje, ki na lestvici ISCED55 predstavlja tretjo
klasifikacijsko raven izobraževanja (Eurydice 2016: 24). Splošno gimnazijsko izobraževanje
(general secondary education) je del splošnega srednješolskega (upper secondary)
izobraževanja, ki ni obvezno (Taštanoska 2014: 23, 25) in »je namenjeno pridobivanju splošnih
znanj in pripravi na nadaljevanje izobraževanja« (Izobraževanje v Sloveniji). »Izobraževalni
program gimnazije traja štiri leta« (Zakon o gimnazijah, 5. člen) in je organiziran v enem
ciklusu. Dijaki so razporejeni v oddelke, v posameznem razredu so dijaki praviloma iste
starosti, učitelji pa praviloma poučujejo iste predmete iste dijake čez celoten izobraževalni
program (Taštanoska 2014: 25). Program gimnazije vsebuje obvezni in izbirni del. Poleg
obveznih predmetov izobraževanje sestavljajo tudi izbirni predmeti in izbirne ure, ki naraščajo
od drugega do četrtega letnika, v katerem so te namenjene pripravi na maturo (prav tam: 26).
Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo 300 ur (Obvezne izbirne vsebine). Javne splošne
gimnazije se financirajo iz državnih sredstev, torej so za posameznika brezplačne (Taštanoska
2014: 14). Učenci so ob zaključku splošne gimnazije v večini stari 19 let. Učenci izobraževanje
na splošni gimnaziji sklenejo s splošno maturo, zunanjim preverjanjem na nacionalni ravni, ki
ga učenci opravljajo iz petih predmetov, trije (materni jezik, matematika in tuji jezik) so
obvezni, dva izbirna. Opravljena splošna matura zagotavlja pravico do vpisa v programe
terciarnega izobraževanja (prav tam: 33). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je
»pooblaščeno za načrtovanje in vodenje izobraževalnih politik in pripravo sistemskih
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ISCED (International Standard Classification of Education) ali mednarodna standardna klasifikacija izobrazbe
je »ogrodje, ki ga je pripravil UNESCO, da bi omogočil primerjavo statistik in kazalnikov na področju
izobraževanja na podlagi enotnih in mednarodno dogovorjenih opredelitev« (Mednarodna standardna klasifikacija
izobrazbe).

58

predpisov. Pripravlja ali sodeluje pri pripravi nacionalnih programov« (prav tam: 12). »Učni
načrti so oblikovani po načelih učnociljnega načrtovanja. Splošni /…/ in konkretni cilji
predmeta /…/ so določeni tako, da učitelj praviloma izbere vsebino, metode in oblike dela. Pri
tem upošteva tudi izvedbene posebnosti v učnem načrtu, ki so navedene v posameznem učnem
načrtu, in minimalne standarde splošne izobrazbe.« (Srednješolski izobraževalni programi)
1.1.2

Predstavitev učnega načrta

Predstavljen je dokument Učni načrt. Slovenščina: Splošna, klasična in strokovna gimnazija.
Dokument vzpostavlja nacionalni standard za predmet slovenščina za vse srednješolske
programe splošne, klasične in strokovne gimnazije. Je podlaga za načrtovanje na institucionalni
in individualni ravni. Predmet slovenščina je nadgradnja učnega načrta iz osnovne šole
(primarno izobraževanje).
1.1.3

Struktura učnega načrta

Učni načrt za pouk prvega/maternega jezika (slovenščina) je samostojni dokument, ki je
sestavljen iz opredelitve predmeta, navedbe splošnih ciljev oz. kompetenc, ciljev in vsebin
pouka, pričakovanih dosežkov oz. rezultatov, medpredmetnih povezav, didaktičnih priporočil,
opredelitve načina vrednotenja dosežkov in priloge. Dokument je torej zasnovan kot učni načrt,
ki določa načrtovanje pouka prvega/maternega jezika.
Iz učnega načrta je razvidno, da je pouk slovenščine ločen na dve področji – jezikovni in
književni pouk. Področji sta ločeno obravnavani tudi v večjem delu učnega načrta, saj so cilji,
vsebine, pričakovani dosežki/rezultati ter didaktična priporočila opredeljeni za vsako področje
posebej. Splošni cilji/kompetence so zapisani na način, da veljajo za obe področji, torej pouk
slovenščine v celoti. V učnem načrtu ni nikjer predvideno povezovanje obeh področij pri pouku,
lahko pa ga predpostavljamo na podlagi nekaterih vsebin.
Jezikovni pouk je v učnem načrtu nadalje členjen na sedem vsebinskih sklopov s
procesnorazvojnimi cilji. Ti sklopi so povezani z oblikovanjem in razvijanjem zavesti o jeziku,
narodu in državi ter posameznimi zmožnostmi, ki jih učenec razvija pri jezikovnem pouku.56
Po posameznih sklopih/zmožnostih so opredeljeni cilji, vsebine, pričakovani dosežki/rezultati.
Sklopi bodo natančneje predstavljeni v podpoglavju o ciljih, metodah in vsebinah.

Te zmožnosti so zmožnost (uradnega) pogovarjanja, zmožnost (uradnega) dopisovanja, zmožnost kritičnega
sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil, zmožnost tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil,
poimenovalna, skladenjska, pravorečna in slogovna zmožnost ter zmožnost nebesednega sporazumevanja,
metajezikovna zmožnost.
56

59

1.1.4

Opredelitev jezika in predmeta

Jezik (njegovo razumevanje) v učnem načrtu ni posebej opredeljen. Je pa že v opredelitvi
predmeta prepoznano razumevanje, da je jezik podlaga za samorazumevanje, za vsakršno
učenje z jezikom izraženih vsebin, za razumevanje, doživljanje in vrednotenje pojavov okrog
nas. V nadaljevanju so prepoznani pogledi, da je jezik temeljna prvina posameznikove
državljanske identitete, del kulturne dediščine naroda ter temeljna prvina osebne in narodne
identitete. Jezik je razumljen kot sistem, ki ima kot tak sistemske zakonitosti.
Predmet slovenščina je opredeljen kot ključni splošnoizobraževalni predmet v gimnaziji. Glede
na razdelitev učnih ur na ure, namenjene jezikovnemu pouku, in ure, namenjene pouku
književnosti, lahko izpeljemo, da je predmet slovenščina razdeljen na jezikovni in književni
pouk.
1.1.5

Kompetence/zmožnosti

Kompetence, ki naj bi jih razvijali učenci pri pouku slovenščine (tako pri jezikovnem kot tudi
književnem pouku), so opredeljene na začetku učnega načrta. Pri tem gre izpostaviti, da lahko
iz zapisa sklepamo, da učni načrt splošne cilje in kompetence razume sopomensko, kar je glede
na teoretične ugotovitve neustrezno, saj ni vsak splošni cilj hkrati tudi kompetenca. V tem
poglavju so cilji zapisani v obliki, ki je značilna za splošne cilje, teh ciljev ne moremo
objektivno preverjati, njihovo doseganje pa je vezano na daljše časovno obdobje. V posameznih
splošnih ciljih lahko prepoznamo posamezne kompetence. Pouk slovenščine naj bi tako
omogočal razvijanje osebne, narodne in državljanske identitete ter ključnih zmožnosti
vseživljenjskega učenja. Kot ključne zmožnosti vseživljenjskega učenja so navedene
sporazumevanje v slovenščini, socialna, estetska, kulturna in medkulturna zmožnost, učenje
učenja, digitalna pismenost, samoiniciativnost, kritičnost, ustvarjalnost, podjetnost. V splošnih
ciljih je prepoznano osredotočanje na razvijanje 12 zmožnosti – socialne, kulturne,
medkulturne, sporazumevalne (znotraj te še zmožnost literarnega branja), digitalne, jezikovne,
slogovne, metajezikovne, estetske zmožnosti, zmožnosti nebesednega sporazumevanja,
tvorjenja raznovrstnih neumetnostnih besedil ter estetskega doživljanja – in oblikovanje treh
zavesti – jezikovne, državljanske in narodne zavesti. Iz zapisov splošnih ciljev gre prepoznati,
da je eden izmed ciljev tudi kritična sporazumevalna zmožnost, kjer je poleg funkcionalnosti
sporazumevanja upoštevana tudi odnosna vsebina (jezikovna, državljanska in narodna zavest)
in teoretično znanje o jeziku.
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1.1.6

Cilji, metode in vsebine

Cilji jezikovnega pouka so v učnem načrtu opredeljeni na več mestih. Najprej v obliki splošnih
ciljev, natančneje in v jezikovni pouk bolj usmerjeno pa v poglavjih Cilji in vsebine,
Pričakovani dosežki/rezultati ter Didaktična priporočila, in sicer v razdelku za jezikovni pouk.
Temeljni cilj jezikovnega pouka v gimnaziji je vzgojiti jezikovno, narodno in državljansko
ozaveščenega in samozavestnega dijaka, ki bo tudi kultivirani in suvereni sogovorec, govorec
in pisec ter kritični poslušalec/gledalec/bralec raznovrstnih neumetnostnih besedil, torej
posameznik, ki ima razvito kritično sporazumevalno zmožnost.
Cilji in vsebine so najpodrobneje navedeni v razdelku za jezikovni pouk poglavja Cilji in
vsebine, kjer je jezikovni pouk razdrobljen na sedem sklopov. Kot je navedeno v učnem načrtu,
so v tem poglavju navedeni t. i. procesnorazvojni cilji in vsebine za oblikovanje in razvijanje
dijakove zavesti o jeziku, narodu in državi ter za razvijanje in doseganje dijakovih temeljnih
zmožnosti, tj. zmožnosti (uradnega) pogovarjanja in dopisovanja, kritičnega sprejemanja in
tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil, poimenovalne, skladenjske, pravorečne,
pravopisne in slogovne zmožnosti, zmožnosti nebesednega sporazumevanja ter metajezikovne
zmožnosti. T. i. procesnorazvojni cilji so glede na časovni kriterij večinoma delni cilji, glede
na vsebinski kriterij pa večinoma funkcionalni. Cilji (in za njihovo doseganje predvidene
vsebine) so mestoma razčlenjeni glede na letnike – kdaj oz. v katerem letniku naj bi učenci
določeni cilj dosegli.
Prvi sklop, Oblikovanje in razvijanje zavesti o jeziku, narodu in državi, se osredotoča predvsem
na odnosne cilje in z njimi povezano prepoznavanje različnih vlog jezika in sporazumevanja,
vendar je pri odnosni sestavini še vedno velik poudarek na deklarativnem znanju. To je tudi
edini sklop, kjer je neposredno omenjeno razvijanje kulturne, jezikovne in nacionalne zavesti,
kar kaže, da snovalci učnega načrta te elemente razumejo izolirano in nepovezano z ostalimi
elementi kritične sporazumevalne zmožnosti.
Drugi sklop, Razvijanje zmožnosti (uradnega) pogovarjanja, predvideva cilje, ki jih učenci ob
različnih pogovarjalnih besedilih dosegajo v različnih fazah sprejemanja (pred in po
sprejemanju) in tvorjenja (tvorjenje in po tvorjenju) besedil.
Tretji sklop, Razvijanje zmožnosti (uradnega) dopisovanja, predvideva cilje, ki jih učenci ob
različnih dopisovalnih besedilih dosegajo v različnih fazah sprejemanja (pred sprejemanjem in
po njem) in tvorjenja (tvorjenje in po tvorjenju) besedil.
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Četrti sklop, Razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil,
predvideva cilje, ki jih učenci ob sprejemanju enogovornih neumetnostnih besedil dosegajo v
različnih fazah sprejemanja besedila (pred sprejemanjem in po njem).
Peti sklop, Razvijanje zmožnosti tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil, predvideva
cilje, ki jih učenci ob tvorjenju enogovornih neumetnostnih besedil dosegajo v različnih fazah
tvorjenja besedila (pred tvorjenjem in po njem).
Šesti sklop, Razvijanje poimenovalne, skladenjske, pravorečne, pravopisne in slogovne
zmožnosti ter zmožnosti nebesednega sporazumevanja, predvideva cilje, povezane z
razvijanjem in izkazovanje poimenovalne, skladenjske, pravorečne, pravopisne, slogovne
zmožnosti ter zmožnosti nebesednega sporazumevanja.
Sedmi sklop, Razvijanje metajezikovne zmožnosti, predvideva cilje, ki so povezani z
metajezikovnim znanjem učencev in s tem razvijanjem in izkazovanjem metajezikovne
zmožnosti.
V posameznih sklopih so tako poudarjene različne sestavine (kritične) sporazumevalne
zmožnosti, ki je temeljni cilj jezikovnega pouka slovenščine v gimnazijah. Nekatere sestavine
so vsebovane v več sklopih, iz česar lahko izpeljemo, da je kritična sporazumevalna zmožnost
kompleksna, njene sestavine pa lahko učinkovito razvijamo le ob medsebojni povezanosti in ne
izolirano v posameznih sklopih. Glede na posamezni sklop lahko govorimo le o osredotočenosti
oz. večjem/manjšem poudarku na razvijanje posamezne sestavine. Na sporazumevalno
zmožnost se tako osredotočajo sklopi od drugega do petega, (jezikovna) kulturna zavest je
poudarjena v prvem sklopu, posebej je izpostavljena v okviru razvijanje slogovne zmožnosti v
šestem sklopu, ki poleg sedmega sklopa poudarja jezikovno zavest. Elementi kritičnosti v
nobenem od sklopov ne prevladujejo, a so v vseh sklopih vsaj implicitno vsebovani, še najbolj
eksplicitno pa v četrtem sklopu, ki predvideva razvijanje kritičnega sprejemanja enogovornih
neumetnostnih besedil.
Pri vsakem sklopu so predvidene tudi vsebine – besedilne vrste, preko katerih učenci dosegajo
zastavljene cilje. Podobno kot cilji so tudi te razčlenjene na letnike, ob tem pa je zapisano, da
gre za predlagano obravnavo po letnikih, da pa je mogoča tudi strnjena obravnava ali drugačna
razvrstitev, kar pomeni, da je učitelj pri razporejanju vsebin pri pouku avtonomen, upoštevati
pa mora načelo postopnosti – od preprostega k zahtevnejšemu. Kot glavna metoda je
prepoznano delo z besedilom, saj vsi sklopi, z izjemo prvega, izhajajo iz dela z besedilom. Da
je izhodiščna dejavnost za uresničevanje ciljev delo z besedili, je eksplicitno zapisano v
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poglavju Didaktična priporočila, kjer je predvideno, da se učenci z novo besedilno vrsto najprej
srečajo kot prejemniki, po razčlenjevanju in vrednotenju ter povzemanju značilnosti dane
besedilne vrste pa tudi kot tvorci podobnega besedila, pri tem pa naj bi bile vse štiri
sporazumevalne dejavnosti zastopane čim bolj enakovredno. Didaktična priporočila vsebujejo
tudi način obravnave besedilnih vrst, ki

vsebuje elemente kognitivno-kritičnega

komunikacijskega modela obravnave, ob tem naj bi bila prevladujoča pogovorna metoda. Če
jezikovni pouk umetno razdelimo na tri skupine – obravnava slovničnih tem, obravnava
sociolingvistike in zgodovine jezika, obravnava besedilnih vrst – potem ugotovimo, da se
didaktična priporočila za uresničevanje učnega načrta v praksi neposredno nanašajo le na
obravnavo besedilnih vrst, torej na razvijanje sporazumevalnih dejavnosti, drugi dve področji
pa sta v celoti prepuščeni učiteljevemu načrtovanju in izvajanju. Glede na predhodne zapise v
učnem načrtu lahko sklepamo, da naj bi tudi razvijanje jezikovne in metajezikovne zmožnosti
izhajalo iz besedil, za razvijanje jezikovne in kulturne zavesti, ki je poudarjena v prvem
vsebinskem sklopu, pa tega na podlagi učnega načrta ne moremo trditi, torej priporočil za
razvijanje jezikovne in kulturne zavesti ni, kar kaže, da je tem področjem pripisan manjši
pomen.
V poglavju Pričakovani dosežki/rezultati so glede na časovni kriterij opredeljeni večinoma
operativni cilji, glede na vsebinski kriterij pa se prepletajo predvsem izobraževalni in
funkcionalni cilji. Kot je zapisano, pričakovani dosežki izhajajo iz prej zapisanih ciljev, vsebin
in kompetenc. Med zapisanimi cilji najdemo tudi zapise, ki so veliko bolj splošni in vsebujejo
elemente, ki jih ni mogoče objektivno preverjati, zato je njihova umeščenost v to poglavje
nepričakovana in neprimerna. Na to morda delno skuša opozoriti uvodni del poglavja, kjer je
zapisano, da so pričakovani dosežki zapisani splošno, kar naj bi pomenilo, da jih učenci
dosegajo v različnem obsegu in na različnih taksonomskih stopnjah. Vendar takšen zapis še ne
izključuje objektivnega preverjanja doseganja ciljev, samo poudarja, da bodo cilji pri učencih
doseženi v različnem obsegu in na različnih taksonomskih stopnjah. Objektivno preverjanje
doseganja ciljev onemogoča sam zapis posameznih ciljev.
1.1.7

Ugotovitve

Na podlagi predstavitve učnega načrta je mogoče izpeljati, da slovenski učni načrt za jezikovni
pouk prvega/maternega jezika vsebuje elemente kognitivno-kritičnega komunikacijskega
modela pouka. Kot glavni cilj lahko prepoznamo, da je eden izmed glavnih ciljev jezikovnega
pouka razvita kritična sporazumevalna zmožnost, ki je prepoznana tudi kot ena izmed splošnih
ciljev in tudi kompetenc posameznika. Pri razgradnji te zmožnosti po posameznih vsebinskih
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sklopih, ki se osredotočajo le na jezikovni pouk, lahko prepoznamo določene pomanjkljivosti.
Učni načrt se osredotoča predvsem na sporazumevalno zmožnost, poudarek je predvsem na
njeni funkcionalnosti, saj je poudarjeno merilo učinkovitosti. Problem nastane, ko se v ta
koncept razvijanja izključno sporazumevalne zmožnosti, ki je usmerjena na funkcionalni vidik,
razvijanje jezikovne in kulturne zavesti ter kritičnosti ne vključujejo povezano, kar bi bilo nujno
potrebno, če želi jezikovni pouk vzgojiti jezikovno, narodno in državljansko ozaveščenega in
samozavestnega učenca, ki bo tudi kultivirani in suvereni sogovorec, govorec in pisec ter
kritični poslušalec/gledalec/bralec raznovrstnih neumetnostnih besedil, kar je za snovalce
učnega načrta temeljni cilj jezikovnega pouka v gimnaziji. Podobno ugotavlja tudi Vogel, ki
navaja, da je učni načrt v primerjavi s prejšnjimi prinesel pomembne posodobitve, da pa
koncepti kritičnosti in jezikove zavesti niso uresničeni v celoti. Učni načrt bi moral večjo
pozornost nameniti metaznanju, ki ostaja funkcionalno razumljeno. Izpostaviti bi bilo potrebno
ozaveščanje učencev o sistemskih razmerjih med jezikovnimi sredstvi in o funkcijski
povezanosti sistema in rabe. Učni načrt razvijanje zavesti o razmerju med jezikom in kulturo
omejujejo le na nacionalno raven, zato je razvijanje kulturne zavesti usmerjeno le v kognitivno
sestavino zavesti. Učni načrt kljub načelnemu poudarjanju kritične ravni sporazumevanja ne
zajame v celoti, saj učni načrt ne predvideva razvijanja širše motivacije za kritično
sporazumevanje, upoštevanja širšega konteksta in čustvenih razsežnosti, vživljanja v različne
vloge in večperspektivnosti ter razmisleka o etični in družbeni (jezikovni) odgovornosti (2015b:
181, 182). V učnem načrtu se torej jezikovna in kulturna zavest razvijata ločeno od razvijanja
sporazumevalne zmožnosti.
V učnem načrtu je kot glavna metoda pri pouku izpostavljeno delo z besedilom, prepoznani pa
so elementi, ki so značilni za kritično mišljenje in sporazumevanje. Ponekod so ti elementi
nekoliko preveč izolirani in delujejo nepovezano z glavnim ciljem jezikovnega pouka, s čimer
so prepuščeni in zaupani predvsem učiteljem in njihovemu ravnanju pri pouku.
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1.2 Estonija
1.2.1.1 O izobraževanju, primerljivim s slovenskim gimnazijskim izobraževanjem
Po klasifikaciji ISCED je s slovensko splošno gimnazijo primerljiva gümnaasium (Eurydice
2016: 15), tj. višja sekundarna šola (upper secondary school), ki je del splošnega sekundarnega
izobraževanja (general secondary education). Nacionalni učni načrt za višje sekundarne šole
določa znanje (knowledge), spretnosti (skills) in kompetence (competences), ki predstavljajo
pogoj za nadaljnje izobraževanje na univerzah in poklicnih izobraževalnih ustanovah.
Nacionalni učni načrt za višje sekundarne šole je osnova, na kateri temeljijo in iz katere izhajajo
šolski učni načrti. Sekundarno izobraževanje ni obvezno, traja tri leta (Secondary education
2015) in je za posameznika brezplačno, financirajo ga državne in lokalne oblasti (Estonian
Educational Landscape). Učenci morajo v času izobraževanja opraviti vsaj 96 modulov
(courses), v šolah z estonskim učnim jezikom je 64 ali 70 modulov obveznih (odvisno od
obsega matematičnega modula) (Estonia: Upper Secondary and Post-Secondary Non-Tertiary
Education 2016). Dijaki so razporejeni v oddelke, v posameznem razredu so praviloma učenci
iste starosti (Estonia: Organisation of General Upper Secondary Education 2016). Splošno
sekundarno izobraževanje se zaključi z zunanjim nacionalnim in notranjim šolskim
preverjanjem. Zaključno preverjanje je sestavljeno iz treh zunanjih nacionalnih preverjanj
(estonščina ali estonščina kot drugi jezik, matematika, tuji jezik), notranjega šolskega
preverjanja ter učenčeve raziskovalne naloge ali praktičnega dela57 (State examinations 2016).
Učenci so ob zaključku v večini stari 18 let (Estonia: Organisation of General Upper Secondary
Education 2016).
1.2.2

Predstavitev učnega načrta

Predstavljen je dokument National curriculum for upper secondary school, ki vzpostavlja
nacionalni standard za višje sekundarno izobraževanje. Posamezna šola mora pripraviti učni
načrt, ki temelji na nacionalnem učnem načrtu, šolski učni načrt je osnovni dokument učnih in
izobraževalnih dejavnosti.
1.2.3

Struktura učnega načrta

Učni načrt za pouk prvega/maternega jezika (estonščina) je del dokumenta, sestavljenega iz
splošnega dela, ki vzpostavlja določila, veljavna in uveljavljena ves čas izobraževanja na višji
sekundarni stopnji (v ločenih poglavjih določa temeljne vrednote, splošne cilje, kompetence,
Navodila, sestavljanje in ocenjevanje raziskovalne naloge ali praktičnega dela so v pristojnosti šole (State
examinations 2016).
57
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opis učnega načrtovanja in učnega okolja, organizacijo izobraževanja, ocenjevanje in določila
za končanje izobraževanja na tej stopnji ter določila za izvajanje), ter dodatka, ki vsebuje učne
načrte za vsako predmetno področje58 in učne načrte za čezkurikularne teme. Celotni dokument
je torej zasnovan kot kurikul, katerega del so tudi učni načrti za posamezne predmete.
Pouk prvega/maternega jezika je del obveznega predmetnega področja Jezik in literatura
(Language and Literature). Učni načrt lahko strukturno razdelimo na tri vsebinske enote. V
prvi vsebinski enoti je splošni opis predmetnega področja, v ozir sta vzeta tako jezikovni kot
književni pouk, v drugi enoti je obravnavan jezikovni pouk, v tretji pa književni pouk.
Načrtovanje jezikovnega in književnega pouka je torej v učnem načrtu ločeno, vendar učni
načrt predvideva povezovanje med njima pri pouku, povezavo med njima vzpostavlja delo z
besedili – razumevanje in interpretacija besedila, razločevanje med jezikovno in stilistično
analizo ter tvorjenje zapisanih besedil na podlagi skupnih besedil.
Poglavje o jezikovnem pouku obsega splošna načela (obsegajo splošne cilje, opis predmeta,
pričakovane učne rezultate), po posameznem obveznem sklopu jezikovnega pouka59
predstavljene pričakovane rezultate in vsebino sklopa, učne aktivnosti ter ocenjevanje.
Posameznemu sklopu jezikovnega pouka v učnem načrtu je namenjeno poglavje, v katerem so
zapisani pričakovani rezultati sklopa (learning outcomes) in vsebine sklopa (learning content).
Sklopi so razdeljeni na teoretične in praktične – teoretični sklopi so Jezik in družba, Mediji in
njihov vpliv, Jezik in slog besedil, praktični pa Praktična estonščina 1, 2 in 3. V vsakem letu
izobraževanja je predviden en teoretični sklop. Vsak teoretični sklop predvideva povezavo z
enim od praktičnih sklopov; jezikovno znanje, pridobljeno v posameznem sklopu, mora biti
podprto s sklopom rabe, sklopi se lahko izvajajo tudi vzporedno. Vsebina praktičnih sklopov je
razdeljena glede na sporazumevalne dejavnosti (govorjenje, pisanje, branje, poslušanje).
1.2.4

Opredelitev jezika in predmeta

V učnem načrtu jezik nikjer ni posebej opredeljen, lahko pa razberemo, da je jezik razumljen
kot sistem znakov in sistem za izmenjavo informacij, kot sredstvo za sporazumevanje in
spoznavanje. Jezik je razumljen kot sestavni del kulture, sestavni del posameznikove identitete
in poleg tega tudi glavno sredstvo za izražanje te identitete.

Predmetno področje je v dokumentu razumljeno kot področje, ki združuje predmete s podobnimi cilji in podobno
vsebino. Opredeljenih je sedem predmetnih področij, in sicer jezik in literatura, tuji jeziki, matematika,
naravoslovje, družboslovje, umetnost in športna vzgoja.
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Učni načrt predvideva šest obveznih sklopov.
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V opisu predmeta oz. predmetnega področja (ki je vezano na poučevanje estonščine) Jezik in
literatura zasledimo, da učni načrt za jezikovni del pouka obsega tri teoretične sklope in tri
praktične, učenci pa imajo možnost izbrati tudi izbirni sklop. Na strukturni ravni je torej
izpostavljeno razlikovanje med teoretičnim znanjem in rabo jezika. Jezikovno znanje
predstavlja teoretično in metakognitivno osnovo za obvladovanje rabe jezika, zato se teoretični
in praktični sklopi med seboj povezujejo. Praktični sklopi se osredotočajo na razvijanje
spretnosti učenčeve govorne in pisne komunikacije, razpravljanja in samoizražanja, izboljšanje
učenčevega razumevanja različnih besedil (vključujoč publicistična besedila) ter tvorjenje
učenčeve praktične spretnosti pri iskanju in uporabi potrebnih informacij. Pouk jezika in
književnosti povezuje delo z besedili (razumevanje in interpretacija besedila, razlikovanje med
jezikovno in stilistično analizo). Ko je le mogoče, je predvideno pisanje, temelječe na skupnih
besedilih pouka jezika in književnosti. Besedila za analizo za jezikovni pouk niso predvidena
(za pouk književnosti so predvidena večinoma literarna besedila).
Estonščina je opredeljena kot učni jezik in osrednji učni predmet. Učni načrt predvideva, da je
dobro znanje jezika predpogoj za napredovanje pri katerem koli predmetu in predpogoj za
uspešno osebno in socialno življenje. Podobno pa vsi ostali predmeti razvijajo ključne
kompetence jezikovne rabe (razumevanje in uporaba besedišča, razumevanje in tvorjenje
besedil in kompetenca ustnega in pisnega sporazumevanja). Izpostavljeno je, da učenci svojo
funkcionalno in kritično pismenost razvijajo tako pri pouku estonščine kot tudi drugih
predmetih, da pa se najbolj dosledno in strokovno razvijata ravno pri jezikovnem in književnem
pouku.
Jezikovni pouk torej sestavljata, kot navaja učni načrt, dve kognitivno različni, a povezani
področji, in sicer jezikovno znanje in raba jezika. Jezikovno znanje obsega znanje jezika in
znanje o jeziku in kot tako zagotavlja osnovo za razvijanje rabe jezika. Znanje o jeziku, njegovi
rabi in funkcijah na različnih področjih življenja razširja učenčeve poglede na svet s tem, ko
predstavi vlogo besedil v dejavnostih posameznika in družbe. Pouk estonščine skuša pri učencih
vzbuditi zanimanje za jezikoslovje in jim zagotoviti praktične spretnosti. Razvoj učenčevega
zavedanja jezika in njegove rabe pripravi učenca, da postane aktiven član moderne
informacijske družbe in ga na splošno pripravi na izpolnjevanje nalog v njegovem življenju.
Učni načrt izhaja iz razmišljanja, da je obvladovanje jezika predpogoj za uspešno delovanje
posameznika v družbi, zato pa v ospredje pouka prvega/maternega jezika postavlja ravno
pravilno rabo jezika, ki je podprta s pridobivanjem teoretičnega jezikovnega znanja.
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Pouk jezika natančno obravnava funkcije jezika v družbi (kako jezik kot sistem znakov deluje,
katere so posebnosti estonščine v primerjavi z drugimi jezika, dialekti v Estoniji in
standardizirani jezik, ki iz njih izhaja), jezikovne različice (standardizirana oblika jezika,
pogovorni jezik, druge zvrsti jezika in njihova raba), razvoj estonskega jezika, jezikovno
politiko. Učencu razumevanje povezave med jezikom in družbo pomaga pri razumevanju jezika
kot sistema za izmenjevanje informacij in kot glavnega sredstva za izražanje posameznikove
identitete. Pouk jezika se dotakne tudi medijev, oglaševanja, načinov vplivanja, novih oblik
sporazumevanja ter nevarnosti in manipulacij, ki iz vsega tega izhajajo, in vzgoji kritičnega
prejemnika informacij, posredovanih preko medijev. Posebna pozornost je namenjana
obravnavi jezika in sloga v različnih besedilih.
Praktično znanje estonščine pomeni obvladovanje standardizirane oblike jezika v interakciji z
besedili (tvorjenje in razumevanje – branje, pisanje, govorjenje, poslušanje) in spretnostjo
povezovanja tvorjenja in sprejemanja besedil. Cilj pri razvijanju bralnih spretnosti je
oblikovanje kritičnega uporabnika informacij. Spretnosti pisanja se razvijajo s tvorjenjem
besedil z različnimi nameni in različnimi oblikami. Pomemben del te spretnosti je tudi zbiranje
informacij iz več besedil, navezovanje nanje, navajanje in povzemanje besedil, tj. pisanje, ki
temelji na izhodiščnih besedilih. Predpogoj in element spretnosti pisanja je dobro in
funkcionalno obvladovanje pravopisa. Spretnost govorjenja obsega spretnost javnega
nastopanja in izbire primernega načina glede na sporazumevalne okoliščine. Cilji razvijanja
spretnosti poslušanja so razumevanje govorjenih besedil, prepoznavanje dejstev in mnenj,
prepoznavanje vpliva in manipulacije v govorjenih medijih, postavljanje vprašanj in ugovorov.
Jezikovni pouk je strukturiran tako, da je v vsakem letu izobraževanja obravnavan en teoretični
sklop jezikovnega znanja. Praktična področja so lahko vsebovana znotraj teoretičnih sklopov,
lahko pa potekajo vzporedno s teoretičnimi sklopi.
1.2.5

Kompetence/zmožnosti

Kompetence, ki naj bi jih pridobil učenec v času svojega izobraževanja, so v učnem načrtu
navedene na več mestih. Kompetenca je v učnem načrtu razumljena kot vsota znanja, spretnosti
in odnosov, ki zagotavlja možnost za produktivno delovanje na posameznem področju.
Kompetence so lahko bodisi splošne bodisi specifične za vsako predmetno področje. Razvijanje
splošnih kompetenc je bistveno za osebnostni razvoj posameznika, razvijanje kompetenc
poteka tako pri vseh predmetih kot tudi pri čezkurikularnih in izvenšolskih dejavnosti. Razvoj
spremljajo učitelji direktno in preko sodelovanja šole z domom.

68

V splošnem delu kurikula je navedenih sedem splošnih kompetenc (vrednostna, socialna,
samoevalvacijska, učna, sporazumevalna, matematična, podjetniška). Za vsako izmed njih
najdemo kratko obrazložitev, kaj pomeni. Sporazumevalna zmožnost pomeni jasno in smiselno
izražanje (pri čemer posameznik upošteva okoliščine sporazumevanja), predstavljanje in
utemeljevanje stališč, branje in razumevanje informacij in literature, pisanje različnih besedil,
uporabo primernih jezikovnih sredstev in sloga, v ospredje postavlja pravilno rabo jezika, ki je
izrazno bogat.
V nadaljevanju splošnega dela učnega načrta je navedenih še 14 kompetenc, vsebina katerih je
že vsebovana v zapisu splošnih kompetenc, in 8 medpredmetnih tem,60 vsebina katerih je prav
tako povezana s splošnimi kompetencami. Med temi gre prepoznati elemente kulturne zavesti
in kritičnega mišljenja. V povezavi s sporazumevalno kompetenco in modeli, ki so prisotni pri
pouku prvega/maternega jezika, gre izpostaviti pet kompetenc in štiri medpredmetne teme, ki
izkazujejo poglede na pouk prvega/maternega jezika.
Prva kompetenca, da učenec po zaključku izobraževanja uporablja jezik pravilno in je zmožen
argumentiranja v debati, kaže na poglede, značilne za komunikacijski model pouka
prvega/maternega jezika, saj predvideva učenca kot funkcionalnega uporabnika jezika. Druga
(da učenec po zaključku izobraževanja razmišlja kritično in kreativno, razvija in vrednoti svoje
in ideje drugih ter zagovarja svoje izbire in stališča), tretja (da učenec deluje etično, sledi
splošno priznanim vrednotam in moralnim načelom), četrta (da je učenec odgovoren za svoje
izbire, odločitve in obveznosti, spoštuje druge ljudi in njihovo svobodo in je suveren) in peta
kompetenca (da učenec prispeva k ohranitvi in razvoju estonskega naroda, jezika in kulture, se
zaveda estonske kulture v okviru evropske kulture in kulture drugih narodov ter razume, ceni
in spoštuje kulturno tradicijo svojega in drugih narodov) vključujejo elemente kritične in
kulturne kompetence.
Medpredmetne teme, ki v svojem opisu izkazujejo poglede na pouk prvega/maternega jezika,
so državljanska pobuda in podjetništvo, kulturna identiteta, informacijsko okolje, vrednote in
morala.
Predmeti s podobnimi cilji in vsebino tvorijo predmetno področje, katerega glavni cilj je
razvijanje predmetnopodročne kompetence, ki so podprte s cilji (objectives) in pričakovani
rezultati (learning outcomes) posameznega predmeta. Pouk jezika je del samostojnega
predmetnega področja Jezik in literatura. V učnem načrtu je v prvem podpoglavju predstavljena
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Medpredmetne teme so sredstva za integracijo splošnih, predmetnopodročnih in predmetnih kompetenc.
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glavna kompetenca predmetnega področja, tj. jezikovna in literarna kompetenca. Izpostaviti
gre, da v tem opisu jezikovne (in literarne) kompetence ni zaslediti, da bi moral učenec imeti
deskriptivno znanje o jeziku, poudarjen je predvsem funkcionalni vidik zmožnosti, prepoznamo
pa lahko preseganje zgolj funkcionalnega vidika – in prepoznamo vsebovanost kritičnega
vidika. Je pa v nadaljevanju učnega načrta zapisano, da jezikovno znanje zagotavlja teoretično
in metakognitivno izhodišče za razvijanje funkcionalne zmožnosti oz. obvladovanja rabe
jezika, ki je eksplicitno zapisani osrednji cilj predmeta. Poleg jezikovne kompetence je
pomembna tudi vrednostna kompetenca (value competence). Jezikovni pouk se namreč posveča
razvijanju funkcionalne pismenosti, izbiranju primernih jezikovnih izbir pri sporazumevanju,
sporazumevalnih spretnosti in kritičnemu odnosu do virov informacij.
1.2.6

Učni cilji, učna vsebina ter metode dela

Učni načrt definira učenje kot aktivno in ciljnoorientirano dejavnost. Učenčevo znanje in
spretnosti se primerja s pričakovanimi rezultati, ki so hkrati tudi osnova za učenčevo učenje.
V splošnem delu učnega načrta je med splošnimi cilji zapisano, da imajo estonske šole
odgovornost, da ohranjajo in razvijajo estonski narod, jezik in kulturo, kar je tudi razlog, da je
v učnem načrtu posebna pozornost namenjena ravno poučevanju estonskega jezika.
Če se osredotočimo na cilje, ki so opredeljeni za pouk estonščine kot prvega/maternega jezika,
ugotovimo, da so v učnem načrtu za predmetni področje Jezik in literatura (del tega je tudi pouk
estonščine) zapisani v obliki pričakovanih rezultatov, ki so opredeljeni za vsak sklop
jezikovnega pouka posebej (trije teoretični in trije praktični sklopi). Poleg ciljev so navedene
tudi vsebine, s pomočjo katerih poteka usvajanje ciljev. Glede na časovni kriterij prevladujejo
delni cilji. Glede na vsebinski kriterij prevladujejo funkcionalni cilji.
Prvi sklop, Jezik in družba, vsebuje cilje, povezane s sociolingvistiko in zgodovino jezika.
Učenci spoznajo jezik kot sistem znakov.
Drugi sklop, Mediji in njihov vpliv, vsebuje cilje, povezane s poznavanjem različnih medijev
in njihovih značilnosti ter poznavanjem različnih besedil in njihovih značilnosti, velik poudarek
je na publicističnih besedilih. Učenci spoznajo jezik kot sredstvo za izmenjavo informacij.
Tretji sklop, Jezik in slog besedil, vsebuje cilje, povezane s sprejemanjem in tvorjenjem besedil
ter analizo okoliščin sporazumevanja. Učenci spoznajo jezik kot sredstvo sporazumevanja in
spoznavanja.
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Cilji teoretičnih sklopov ne vsebujejo le objektivno preverljivih elementov. Vsebina ciljev je
zasnovana tako, da predpostavljajo učenčevo pridobivanje teoretičnega znanja, dejavnosti, ki
so predvidene v ciljih, presegajo faktografsko pomnjenje teoretičnega znanja. Učenci se do
besedilnih elementov in okoliščin sporazumevanja kritično opredeljujejo, pri tem posegajo po
jezikovno ustreznih izbirah.
Četrti, peti in šesti sklop (Praktična estonščina 1, 2, 3) vsebujejo cilje, ki so povezani s
sestavinami kritične sporazumevalne zmožnosti. Vsak izmed treh praktičnih sklopov
predvideva tudi učne vsebine, s katerimi se srečajo učenci, te pa so ločene glede na
sporazumevalne dejavnosti (govorjenje, pisanje, branje, poslušanje).
Obvladovanje jezika učenci dokažejo z uspešno rabo jezika v vseh štirih spretnostih (branje,
pisanje, govorjenje in poslušanje), ki so med seboj povezane. V učnem načrtu je opredeljeno,
kako poteka razvijanje posamezne spretnosti. Razvijanje je močno speto z delom z različnimi
besedili, ob tem je prisoten tudi element kritičnosti. Za vsako od spretnosti so v učnem nartu
naveden primeri metod dela, s katerimi spretnost razvijamo.
Bralna spretnost se razvija z branjem različnih besedil, z analizo in kritičnim presojanjem
njihove vsebine, iskanjem informacij. Pomembno vlogo ima tudi razširjanje učenčevega
besednega zaklada. Besedila, s katerimi se srečujejo učenci, naj bi bili tako v spletni kot tudi
natisnjeni obliki. Nadrejeni cilj razvijanja bralne spretnosti je oblikovanje kritičnih uporabnikov
informacij.
Spretnost pisanja se razvija s tvorjenjem (pisanjem) besedil z različnimi nameni in različno
zgradbo. Cilj razvijanja spretnosti pisanja je doseči mojstrstvo pri tvorjenju tovrstnih besedil.
Pomembne spretnosti, povezane s pisanjem besedil, so pisanje besedil na podlagi drugih
besedil, povezovanje informacij iz različnih besedil, spretnost navezovanja, navajanja in
ocenjevanja. Predpogoj in ena izmed sestavin pisne spretnosti je dobro poznavanje pravopisa.
S pisanjem se neprestano razvijajo tudi pravopisne spretnosti.
Spretnost govorjenja se razvija preko različnih sporazumevalnih nalog, diskusij v parih in
skupinah, priprav predstavitev pred razredom in odgovarjanj na vprašanja, igre vlog.
Pomembna sestavina spretnosti je predstavljanje in zagovarjanje stališč z uporabo razumskih,
čustvenih in etičnih argumentov. Spretnost argumentiranja se razvija s pomočjo diskusij, debat
in okroglih miz.
Cilj razvijanja spretnosti poslušanja je razumeti sporazumevalni namen, prepoznati
prepričevanja, manipulacije, glavno idejo tvorca govorjenega besedila. Pomembna je tudi
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spretnost zastavljanja smiselnih in relevantnih vprašanj. Razvijanje spretnosti je med drugim
mogoče s povzemanjem diskusij in predavanj ter analizo političnih govorov.
1.2.7

Ugotovitve

Na podlagi predstavitve je mogoče izpeljati, da estonski učni načrt za jezikovni pouk
prvega/maternega jezika vsebuje elemente kognitivno-kritičnega komunikacijskega modela
pouka. Iz zapisanih učnih ciljev in vsebin je mogoče prepoznati, da je eden izmed glavnih ciljev
jezikovnega pouka razvita kritična sporazumevalna zmožnost. Sporazumevalna zmožnost je v
učnem načrtu prepoznana kot ena izmed splošnih zmožnosti, razvijanje te je v šolskem prostoru
vseprisotno. Prav tako je med splošnimi zmožnostmi zaslediti elemente, značilne za razvito
kritično mišljenje in sporazumevanje. Pomembno vlogo pri jezikovnem pouku ima tudi
teoretično jezikoslovno znanje, ki predstavlja predpogoj za uspešno sporazumevanje. Ena
izmed glavnih metod dela pri pouku je delo z besedilom.
Iz učnega načrta je razvidno, da estonski jezik za tvorce nacionalnega učnega načrta predstavlja
pomembno vrednoto, ki je še posebej izpostavljena med splošnimi cilji. Med splošnimi cilji je
zapisano, da imajo estonske šole odgovornost, da ohranjajo in razvijajo estonski narod, jezik in
kulturo, iz česar izhaja, da je v učnem načrtu posebna pozornost posvečana ravno poučevanju
estonskega jezika. Iz zapisa je prepoznan pogled, da se odgovornost za ohranjanje in razvijanje
naroda, jezika in kulture v šolskem prostoru povezuje predvsem s poukom estonskega jezika
kot prvega/maternega jezika. Takšen zapis ni tako presenetljiv, saj verjetno izhaja iz
razmišljanja, da je jezik konstitutivni element vsake kulture in naroda, jezik ima poleg mnogih
drugih tudi narodnopovezovalno in narodnoohranjevalno vlogo. In v šolskem prostoru je ravno
pouk prvega/maternega jezika tisti, kjer se učenci najbolj direktno in uzaveščeno srečujejo z
jezikom. Težava, po mojem mnenju, nastane, ko se ob morebitnem spodrsljaju pouka
prvega/maternega jezika – tj. neohranjanju in nerazvijanju naroda, jezika in kulture – glavna
odgovornost in krivda lahko pripiše ravno pouku prvega/maternega jezika, saj lahko na podlagi
zapisa sklepamo, da je to predvsem, če ne samo, naloga pouka prvega/maternega jezika.
Zagotovo ne moremo zanemariti vloge in funkcije, ki ju ima pri doseganju cilja ohranjanja in
razvijanja naroda, jezika in kulture pouk prvega/maternega jezika, vendar menim, da ob tem ne
smemo pozabiti pridati, da nosi pouk prvega/maternega jezika le delno odgovornost, delno
odgovornost pa imajo oz. bi morali imeti, če se osredotočimo le na šolski prostor (verjetno ni
potrebno posebej poudarjati, da ohranjanje naroda, jezika, kulture ni le v pristojnosti
izobraževalnih institucij), tudi drugi šolski predmeti. Če v učnem načrtu lahko najdemo zapis,
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da je jezikovni razvoj posameznika vezan na vse šolske predmete, bi lahko prebrali tudi
ekspliciten zapis, da so za razvoj naroda, jezika in kulture soodgovorni vsi šolski predmeti.

1.3 Finska
1.3.1

O izobraževanju, primerljivim s slovenskim gimnazijskim izobraževanjem

Po klasifikaciji ISCED je s slovensko splošno gimnazijo primerljiva lukio, ki je del višjega
splošnega sekundarnega izobraževanja (general upper secondary education), to ni obvezno in
traja običajno tri leta, učenci so ob zaključku v večini stari 19 let. Izobraževanje večinoma ni
organizirano v razrede in poučevanje ni povezano v letnike. Nacionalni učni načrt učencem
nalaga obveznost, ki obsega 75 modulov (courses) (število obveznih modulov se giba med 47
in 51, število je odvisno od obsega matematičnega modula), za opravljanje te obveznosti učni
načrt predvideva tri leta, izobraževanje je moč v končati v dveh, treh ali štirih letih. Splošno
višje sekundarno izobraževanje učencem omogoča razvijanje zmožnosti (capabilities),
potrebne za nadaljnje izobraževanje (Finland: Upper Secondary and Post-Secondary NonTertiary Education 2015, Eurydice 2016: 25). Finski nacionalni odbor za izobraževanje (The
Finnish National Board of Education) pripravlja jedrni nacionalni učni načrt, ki določa ključne
cilje (key objectives), vsebino (content) in izvedbo (policies) izobraževanja, na nacionalnem
učnem načrtu temeljijo lokalni učni načrti (Curricula and qualifications). Splošno višje
sekundarno izobraževanje je brezplačno. Skoraj vsi učenci na koncu višjega sekundarnega
izobraževanja opravljajo nacionalno maturitetno preverjanje (ylioppilastutkinto), za katerega pa
morajo učenci plačati določene pristojbine. Namen preverjanja je ugotoviti, ali so učenci
pridobili znanje (knowledge) in spretnosti (skills), ki so predvideni v učnem načrtu, ter ali so
učenci dosegli zadostno stopnjo zrelosti v skladu s cilji višje sekundarne šole. Opravljeno
preverjanje omogoča učencem nadaljevanje izobraževanja na višjih stopnjah (Finland: Upper
Secondary and Post-Secondary Non-Tertiary Education 2015).
1.3.2

Predstavitev učnega načrta

Predstavljen je dokument National core curriculum for general upper secondary schools.
Dokument na nacionalni ravni vzpostavlja določila, na podlagi katerih morajo temeljiti lokalni
učni načrti za višje sekundarno izobraževanje. Izvajalci izobraževanja morajo na osnovi
nacionalnega učnega načrta pripraviti letni načrt organizacije izobraževanja za vsako šolsko
leto. Prav tako mora vsak učenec pripraviti svoj individualni študijski načrt, ki izhaja iz
lokalnega učnega načrta in letnega načrta.
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1.3.3

Struktura učnega načrta

Učni načrt za pouk prvega/maternega jezika (finščina) je del dokumenta, ki ga sestavlja 6
poglavij, vezanih na izobraževanje. Dokument je zasnovan kot kurikul, katerega del so tudi učni
načrti za posamezne predmete.
V prvem poglavju so zapisane splošne informacije o učnem načrtu, v drugem poglavju naloge
in temeljne vrednote splošnega višjega sekundarnega izobraževanja, v tretjem informacije o
njegovem izvajanju, v četrtem smernice in pomoč učencem. V petem poglavju, ki je
najobsežnejše, so zapisani učni cilji (learning objectives) in temeljne vsebine (core contents)
izobraževanja. V tem poglavju so zapisani splošni cilji, medpredmetne teme in učni načrti
posameznih predmetov, ki so prisotni v splošnem višjem sekundarnem izobraževanju.
Podpoglavje Materni jezik in literatura obsega več učnih načrtov, v nalogi je obravnavan učni
načrt za finski jezik in literaturo. Zadnje poglavje vsebuje informacije o ocenjevanju.
Podpoglavje Materni jezik in literatura sestavlja več učnih načrtov (za jezike, ki so prisotni v
jezikovnih skupnostih na Finskem, kot prve/materne, druge jezike ter za učenje jezikov za
posamezne skupine govorcev). Na začetku podpoglavja je splošni opis in predstavitev
predmeta. Posamezni učni načrt sestavljajo splošni opis predmeta, cilji pouka, ocenjevanje (v
teh delih sta jezikovni in književni pouk obravnavana skupaj) ter opisi posameznih sklopov s
cilji in temeljnimi vsebinami. Sklopi so Besedila in interakcija, Jezik, kultura in identiteta,
Metode in interpretacija literature, Besedila in vživljanje, Besedilo in sobesedilo, Moderna
kultura in pripovedi, Razvijanje spretnosti govorjenja in sporazumevanja, Razvijanje spretnosti
pisanja, Razvijanje spretnosti branja. Učni načrt predvideva sodelovanje med jezikovnim
poukom in drugimi predmeti, vendar način povezovanja ni opredeljen.
1.3.4

Opredelitev jezika in predmeta

Jezik v učnem načrtu ni posebej opredeljen. Učni načrt ga predstavlja in razume kot sredstvo
za sporazumevanje, ki ima identifikacijsko funkcijo in je močno spet s posamezno kulturo.
Finščina je učni jezik in učni predmet.
Materni jezik in literatura je opredeljen kot ključni praktični, teoretični, kulturni in umetnostni
predmet splošnega višjega sekundarnega izobraževanja, ki zagotavlja osnovo tako za
izgrajevanje splošnega jezikovnega ter kulturnega znanja in zmožnosti kot tudi učenčeve
identitete. Pouk razvija spretnosti razmišljanja, spretnosti učenja učenja in interakcijske
spretnosti, potrebne za učenje in vsakdanje življenje. Vsebina predmetov izhaja iz jezikoslovja,
literature, komunikacijskih znanosti in kulturologije. Predmet je del jezikovnega, kulturnega,
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medijskega, državljanskega in demokratičnega izobraževanja v višjem sekundarnem
izobraževanju.
Pouk prvega/maternega jezika omogoča izgrajevanje identitete, ki temelji na jezikovnem in
kulturnem ozadju posameznika v raznoliki in medijskoosrediščeni družbi.
1.3.5

Kompetence/zmožnosti

Finski učni načrt ne opredeli kompetenc, ki bi jih razvijali učenci, večjo pozornost namenja
ciljem (v teh je prepoznati posamezne zmožnosti), izraz zmožnost (competence) se v učnem
načrtu ne pojavi pogosto, njegova raba pa je nedosledna in nedefinirana.
Splošne kompetence, ki veljajo za stopnjo izobraževanja, so še v največji meri vsebovane v
medpredmetnih temah. Ravno medpredmetne teme naj bi predstavljale kompetenčna področja,
ki presegajo meje posameznega predmeta, vendar v nadaljevanju učnega načrta zopet zasledimo
zapis cilji. Zapisani so namreč skupni cilji za vse medpredmetne teme ter posamezni cilji in
vsebine za vsako temo posebej. Ena od medpredmetnih tem je Večpismenost in mediji.
Večpismenost se nanaša na spretnosti interpretiranja, tvorjenja, vrednotenja besedil v različnih
oblikah in kontekstih. Večpismenost sodeluje pri razvoju spretnosti razmišljanja, učenja in
izboljšuje kritično pismenost in jezikovno zavest. Različne vrste pismenosti se razvijajo pri
vseh predmetih.
1.3.6

Učni cilji in vsebina ter metode dela

Učni načrt definira učenje kot rezultat učenčevih aktivnih, ciljnoorientiranih in samostojno
vodenih dejanj.
Glavna naloga splošnega višjega sekundarnega izobraževanja je okrepiti splošno znanje in
zmožnosti (ability). Splošno znanje in zmožnosti sestavljajo vrednote, znanje, spretnosti,
odnosi in volja, ki posamezniku omogočajo kritično in samostojno razmišljanje. Da ima
posameznik splošno znanje in zmožnosti, pomeni, da je zmožen sprejemati odločitve s pomočjo
etičnega razmišljanja, empatije ter premisleka, ki izhajajo iz znanja.
Učni načrt daje ciljem velik poudarek. Cilji so v učnem načrtu zapisani na več mestih. Zapisani
so splošni cilji, ki veljajo za celotno izobraževanje in presegajo doseganje pri zgolj enem
predmetu, in delni cilji, ki veljajo za vsak predmet posebej (za predmet Finski jezik in literatura
so cilji zapisani tudi za vsak posamezni sklop predmeta). V učnem načrtu za jezikovni pouk
prvega/maternega jezika glede na časovni kriterij tako prevladujejo delni cilji, glede na
vsebinski kriterij pa funkcionalni cilji.
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Osrednji cilj predmeta Finski jezik in literatura je takšno ustno in pisno izražanje učencev, kot
je pričakovano v določenih okoliščinah. Pouk želi učence opremiti s takšnim teoretičnim in
praktičnim znanjem in spretnostmi, ki jih od učencev zahtevajo nadaljnje izobraževanje, svet
dela in sodelovanje v družbi.
Jezikovni pouk krepi zavest o pomenu jezikovnega znanja, jezikovno zavest in zavedanje vpliva
jezika in kulture na identitetno izgrajevanje posameznika in skupnosti, poglablja obvladovanje
finskega jezika, večpismenost, interakcijske spretnosti in še posebej poznavanje finske
literature in kulture.
Jezikovni pouk si prizadeva za povezovanje različnih področij znanj in spretnosti. Pri pouku so
uporabljene vsestranske metode in različna učna okolja (vključujejo tudi splet, knjižnice in
kulturne ustanove), ki so izkustveno in smiselno dopolnilo nalogam in ustvarjajo veselje do
učenja. Učenci tvorijo, interpretirajo in delijo besedila samostojno ali v skupinah, pri tem
uporabljajo tudi informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Vsi sklopi razvijajo
obvladovanje standardiziranega pisnega jezika in besedil, ustne in interakcijske spretnosti ter
zagotavljajo branje literarnih in drugih besedil. Vse sporazumevalne dejavnosti (branje, pisanje,
govorjenje, poslušanje) so vsebovane v ciljih vseh sklopov z namenom, da učenci v
neprekinjeni interakciji pridobivajo spretnosti in znanja.
Pouk temelji na široki opredelitvi besedila, po kateri lahko besedila vsebujejo besede, slike,
zvoke, števila, kombinacijo teh ter druge sisteme in simbole. Pouk vodi učence k aktivnemu
pridobivanju informacij, kritični analizi informacij in etičnemu razmisleku.
Cilji, ki veljajo za celoten predmet, se nanašajo na jezikovno znanje, rabo jezika, obvladovanje
več vrst pismenosti ter kritično sprejemanje informacij. Učenec razvija in poglablja svoje
znanje, je suveren uporabnik jezika, krepi svoje sporazumevalne spretnosti, informacije kritično
presoja. Eden izmed ciljev predvideva, da učenec uživa v jeziku in kulturi ter ceni njuno
raznolikost.
Cilji, predvideni v sklopu Besedila in interakcija, se osredotočajo predvsem na besedila in z
njimi povezane sestavine. Omenjene so vse sporazumevalne dejavnosti, učenec se posveča tudi
procesu razumevanja besedil, dejavnikom, ki vplivajo na razumevanje, ter primernosti
sporazumevanja.
Cilji, predvideni v sklopu Jezik, kultura in identiteta, se osredotočajo na učenčevo zavedanje
pomena jezika in kulture za identiteto posameznika in družbe, učenčevo zavedanje jezika in
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besedil, pomena kulturne in jezikovne raznolikosti, učenčevo razumevanje vlog jezika,
spoznavanje položaja jezika, strukture jezika.
Cilji, predvideni v sklopu Metode in interpretacija literature, se nanašajo na književni pouk.
Cilji, predvideni v sklopu Besedilo in vživljanje, se osredotočajo na razvijanje kritične
pismenosti, primernost sporazumevanja glede na okoliščine, vrednotenje in analiziranje besedil
na podlagi določenih kriterijev in podkrepljevanje mnenj.
Cilji, predvideni v sklopu Besedilo in sobesedilo, se osredotočajo na analiziranje besedil in
sobesedil glede na različne kriterije, prepoznavanje stilističnih sredstev, razvijanje in razširjanje
pisnega in ustnega izražanja učenca različnih slogov in vrst.
Cilji, predvideni v sklopu Moderna kultura in pripovedi, se nanašajo predvsem na književni
pouk, omeniti gre v sklopu vsebovan cilj, da učenci poglabljajo razumevanje vpliva jezika in
besedil v kulturi.
Zadnji trije sklopi (Razvijanje spretnosti govorjenja in sporazumevanja, Razvijanje spretnosti
pisanja, Razvijanje spretnosti branja) se osredotočajo na posamezno sporazumevalno dejavnost
in razvijanje učenčevih spretnosti. Sklopi predvidevajo učenčevo teoretično znanje o
posameznih dejavnostih in izkazovanje praktičnega znanja s tvorjenjem in sprejemanjem
raznovrstnih besedil ter kritično mišljenje pri delu z besedili.
1.3.7

Ugotovitve

Finski nacionalni kurikul je zapisan zelo okvirno in odprto, prav tako učni načrti za posamezne
predmete. Učni načrt za pouk prvega/maternega jezika opredeljuje le splošne cilje pouka in
vsebine, preko katerih je mogoče usvajanje ciljev. Glede na cilje je moč trditi, da je pri
jezikovnem pouku prevladujoča metoda dela z besedilom. Šole in učitelji imajo sicer pri izbiri
metod dela veliko avtonomijo, nacionalni učni načrt tudi ne vsebuje didaktičnih priporočil.
Na podlagi analize je mogoče izpeljati, da finski učni načrt za jezikovni pouk prvega/maternega
jezika vsebuje elemente komunikacijsko-kognitivnega modela pouka. Eden izmed glavnih
ciljev, ki ga prepoznamo v učnem načrtu, je razvita kritična sporazumevalna zmožnost. Učni
načrt sicer ne opredeljuje ključnih zmožnosti. V učnem načrtu je pozornost posvečena tudi
kritičnemu mišljenju in teoretičnemu znanju, s pomočjo katerega je mogoče praktično delo z
besedili (tvorjenje, sprejemanje, analiziranje, vrednotenje …). Ob koncu izobraževanja na
izobraževalni stopnji je predvideno, da ima učenec razvito kritično sporazumevalno zmožnost,
ki je dopolnjena z jezikovno in kulturno zavestjo.
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1.4 Irska
1.4.1

O

izobraževanju,

primerljivim

s

slovenskim

splošnim

gimnazijskim

izobraževanjem

Po klasifikaciji ISCED je s slovensko splošno gimnazijo primerljiv višji cikel sekundarne
stopnje (Senior Cycle of secondary level) oz. višje sekundarno izobraževanje (upper
secondary), ki ni obvezno in traja dve ali tri leta, odvisno od tega, ali je učenec izkoristil
možnost prehodnega leta (Transition Year), ki ga lahko učenec opravlja pred višjim ciklom
sekundarne stopnje. Prva tri leta sekundarnega izobraževanja (Junior Cycle) posamezniku
zagotovijo izobrazbo na drugi stopnji klasifikacije ISCED. Država omogoča brezplačno
izobraževanje na vseh izobraževalnih stopnjah. Učenci so ob zaključku višjega sekundarnega
izobraževanja v večini stari 18 let (Eurydice 2016: 15, Irish Education System, Post Primary
Education). Višje sekundarno izobraževanje je usmerjeno v pripravo na opravljanje zaključnega
nacionalnega preverjanja in zato predmetno usmerjeno – predmetni učitelji imajo praviloma
isto skupino učencev, ki jo pripravljajo na zaključno nacionalno preverjanje (Ireland:
Organisation of Upper Secondary Education 2011). Višje sekundarno izobraževanje se zaključi
z nacionalnim preverjanjem (traditional Leaving Certificate examination). Učenci lahko
izbirajo med 34 predmeti, preverjanje morajo opravljati vsaj iz petih predmetov, eden izmed
njih mora biti irščina (Curriculum). Minister za izobraževanje in usposabljanje (Minister for
Education and Skills) potrdi učni načrt, ki ga predlaga NCCA61 (Curriculum and Syllabus).
1.4.2

Predstavitev učnega načrta

Zadnja dva letnika višjega cikla sekundarne stopnje sestavljata program priprave na zaključno
nacionalno preverjanje. Dokumenti oz. učni načrti, ki usmerjajo načrtovanja pouka, so zato
usmerjeni na zaključno preverjanje. Poleg teh učnih načrtov lahko na spletni strani irskega
ministrstva za pouk jezika najdemo še gradiva, namenjena poučevanju jezika, in priročnik za
učitelje s priporočili za oblikovanje jezikovnega pouka. Predstavljen je dokument The Leaving
Certificate: English Syllabus.
1.4.3

Struktura učnega načrta

Učni načrt za pouk prvega/maternega jezika je samostojni dokument, ki ga sestavlja 7 poglavij
(Predgovor + Uvod, Zgradba učnega načrta, Cilji, Pričakovani rezultati, Ravni opravljanja in
doseganja, Zahteve pouka, Preverjanja).

61

National Council for Curriculum and Assessment.
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V predgovoru je zapisano, da so predstavniki strokovnega odbora, ki ga je določil NCCA, za
pouk prvega/maternega jezika poudarili, da mora novi učni načrt dati prednost učenju in
pridobivanju takšnih jezikovnih spretnosti (pisnih in ustnih), ki so potrebne za življenje, torej
razvijanju funkcionalne pismenosti. Novi učni načrt mora učencem omogočati možnosti za
razvijanje višjih taksonomskih ravni znanja (analiziranje, sklepanje, sintetiziranje, vrednotenje)
ter tudi pridobivanje jezikovnega znanja. Učni načrt je strukturno in vsebinsko preoblikovan
glede na prejšnje. Učenje spretnosti mišljenja in jezika so vseprisotne čez celotni učni načrt.
Razčlenjeni seznami spretnosti, ki so povezani s posameznimi kategorijami rabe jezika, so
predstavljeni kot pričakovani rezultati. Še vedno pa je pouk osredinjen na razvijanje interesa za
literaturo.
Ciljem, predvsem v obliki pričakovanih rezultatov, je v učnem načrtu posvečene največ
pozornosti. Struktura učnega načrta izhaja iz razdelitve pouka na dve področji, in sicer
razumevanje in tvorjenje, ter razdelitvi jezika na pet skupin, in sicer jezik informiranja, jezik
argumentiranja, jezik prepričevanja, jezik pripovedovanja in estetska raba jezika. V učnem
načrtu je poudarjeno, da je takšna delitev umetna, da se funkcije v besedilih med seboj
prepletajo. Učenci pa, če so postali spretni v jeziku, morajo razumeti, da preko teh funkcij jezik
dosega svoj namen, moč in vpliv.
1.4.4

Opredelitev jezika in predmeta

V uvodu učnega načrta je zapisano, da vsaka oseba živi v jeziku. V učnem načrtu je jezik
opredeljen kot ključni dejavnik za učenje, sporazumevanje, posameznikovo in kulturno
identiteto ter vzpostavljanje odnosov. Cilj učnega načrta je, da uvaja učence v bogatenje
izkušenj z jezikom, da lahko postanejo bolj spretni in pozorni uporabniki jezika in se bolj
kritično zavedajo moči in pomena jezika za življenje. Termin jezik, kot ga razume učni načrt,
vsebuje verbalne in neverbalne oblike sporazumevanja, jezik ni nevtralno sredstvo izražanja in
sporazumevanja, je povezan z zgodovino, kulturo, družbo in vsakim posameznikom ter razkriva
njegov pogled na svet. Vsako besedilo je razumljeno kot rezultat jezikovne rabe.
Predmet ni posebej opredeljen, gradi na ciljih nižjih izobraževalnih stopenj, ki poudarjajo razvoj
različnih vrst pismenosti in govornih spretnosti na različnih področjih osebnega, družbenega in
kulturnega življenja. Učenci naj bi razvijali obseg spretnosti in konceptov, kar jim omogoča, da
postanejo bolj samostojni in lahko uspešno delujejo tudi izven šolskega prostora. Predmet mora
na tej stopnji učence navduševati z estetskimi doživetji in poudariti bogastvo pomenov in
užitka, ki ga ponuja književnost in kreativna igra jezika. Pouk jezika mora učencem zagotoviti
jezikovno znanje, ki bo uporabno v vsakdanjem življenju.
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Učni načrt za angleščino obsega jezik in književnost, v učnem načrtu sta ti dve področji
obravnavani ločeno oz. je jasno razvidno, kdaj učni načrt meri na pouk jezika in kdaj na pouk
književnosti.
1.4.5

Kompetence/zmožnosti

Irski učni načrt eksplicitno ne opredeli kompetenc, ki bi jih razvijali učenci pri jezikovnem
pouku, zapisani so cilji in pričakovani rezultati. NCCA sicer predvideva razvijanje petih
ključnih spretnosti (skills), ki poteka v celotnem višjem ciklu sekundarne stopnje izobraževanja,
in jih lahko razumemo kot zmožnosti. Ključne spretnosti, njihovi elementi ter pričakovani
rezultati so zapisani v posebnem dokumentu (Key Skills Framework), ki je dosegljiv na spletni
strani NCCA. Vse spretnosti je moč razvijati tudi pri pouku prvega/maternega jezika. Te
spretnosti so obdelava informacij, kritično in ustvarjalno razmišljanje, sporazumevanje,
sodelovanje z drugimi ter biti osebno učinkovit (NCCA 2009: 5). V učnem načrtu je od teh
prepoznana predvsem sporazumevalna zmožnost, ki je izpostavljena kot prednostna v učnem
načrtu že v predgovoru.
1.4.6

Učni cilji in vsebina ter metode dela

Opredeljeni so trije splošni cilji, dva od njih sta povezana z jezikom. Prvi cilj je povezan z
razvijanjem kritičnosti, drugi pa s pozitivnim odnosom do pravilne in ustrezne rabe jezika ter
z obvladovanjem različnih jezikovnih spretnosti. Učni načrt izpostavlja, da so cilji med seboj
povezani, njihovo doseganje pa ni mogoče, če se učencem srečanje z jezikom ne zdi smiselno,
predvideno je torej, da morajo biti učenci motivirani.
Za dosego teh ciljev je v učnem načrtu navedeno, na katerih področjih in njihovih elementih bo
spodbujan razvoj učencev. Predvideva se učenčev razvoj teoretičnega znanja in vsebin (npr.
znanje o funkcijah jezika), spretnosti (npr. obvladovanje slovnice), odnosov in vplivanja (npr.
razvoj zanimanja in veselja do rabe jezika), konceptov in procesov (npr. analiziranja,
vrednotenja).
Učni načrt izpostavlja, da je v moderni družbi postati pismen kompleksna naloga, da morajo
učenci razvijati nadzor nad jezikom, če želijo postati samozavestni in razmišljujoči
posamezniki. Razmislek o rabi jezika učencem omogoča, da prepoznajo moč jezika, spoznajo,
da sporazumevalne dejavnosti niso le instrumentalne spretnosti, spoznajo pomen jezika za njih
same, odkrijejo, kako lahko jezik omogoča učinkovito sporazumevanje, se zavedajo, kako jezik
součinkuje pri izgrajevanju pomena, o svoji jezikovni rabi in jezikovni rabi drugih kritično
razmišljajo. Splošni cilj, ki ga predvideva učni načrt, je usposobiti učence, da postanejo
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občutljivi uporabniki in interpreti različnih besedilnih vrst, kar izhaja iz razumevanja učnega
načrta, da vsako besedilo oblikuje sebi lasten pogled na stvarnost z rabo določenega
jezikovnega sloga znotraj izbrane besedilne vrste (genre). Od učencev se pričakuje, da bodo
vsak produkt jezika kot besedilo prepoznali in razumeli kot besedilo, ki ga je potrebno preučiti
in razumeti upoštevajoč in izhajajoč iz lastnosti posamezne besedilne vrste.
Ker je jezik vgrajen v zgodovino, kulturo, družbo in posameznika, mora biti pri jezikovnem
pouku poudarjena kulturna pogojenost oz. določenost posameznikove rabe jezika, kar je
mogoče doseči s primerjalno obravnavo virov iz različnih obdobij in kultur, tako pa razviti
učenčevo razumevanje, kako jezik, ki ga posameznik uporablja, oblikuje njegov pogled oz.
razumevanje sveta.
Prav tako naj bi učni načrt zagotavljal možnosti za razvoj višjih miselnih procesov, kot so
analiza, sklepanje, sinteza in vrednotenje, poleg tega pa se posvečal tudi učenčevemu znanju in
stopnji obvladovanja tudi bolj formalnih vidikov jezika, kot so socialne zvrsti, skladnja, ločila,
črkovanje.
Pričakovani rezultati, ki jih lahko razumemo kot delne cilje, izhajajo iz logike klasifikacije
jezika na pet skupin (jezik informiranja, jezik argumentiranja, jezik prepričevanja, jezik
pripovedovanja in estetska raba jezika), saj so pričakovani rezultati navedeni za vsako skupino
posebej, znotraj vsake skupine pa so pričakovani rezultati razdeljeni v dve podskupini glede na
to, kaj bodo učenci dosegali pri razumevanju in kaj pri tvorjenju. Pričakovani rezultati pri
tvorjenju so večinoma povezani z besedili, njihovim razumevanjem in prepoznavanjem
posameznih elementov v besedilih, pričakovani rezultati pri tvorjenju pa definirajo, katera
besedila (besedilne vrste in besedila z določenim namenom) naj bi učenci znali tvoriti.
Vsebine, prisotne pri pouku, niso posebej opredeljene, o njih lahko sklepamo na podlagi
pričakovanih rezultatov.
Glavna pristopa, predvidena v učnem načrtu, sta povezana s sprejemanjem in tvorjenjem
besedil, torej je glavna metoda delo z besedilom. Besedila morajo izvabiti dialog in pogovor.
Učitelji naj bi učence spodbujali, da izražajo kritična razmerja, se vprašujejo po avtoritetah v
besedilih, da primerjajo besedila. Učni načrt predvideva, da učenci ob delu z besedilom
razvijajo svojo kritično zmožnost. Metode, ki jih predvideva učni načrt za razvijanje spretnosti
govorjenja, so dialog, diskusija, ustne predstavitve. Drugih metod in vsebin učni načrt ne
določa. Metode in pristopi so natančneje razdelani v priročniku za učitelje jezika, ki je dostopen
na spletni strani irskega ministrstva, kjer so napotki za poučevanje in razvijanje jezikovnih
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spretnosti ločeni glede na faze, ki se razlikujejo pri sprejemanju in tvorjenju. Učiteljem so
dostopna tudi konkretna gradiva (besedila) in strategije za obravnavo besedil, ki jih učitelji
lahko uporabijo, prilagodijo, kot se jim to zdi ustrezno.
1.4.7

Ugotovitve

Irski učni načrt vsebuje elemente komunikacijsko-kognitivnega modela pouka. Učni načrt
lahko beremo tudi kot izpitni katalog za zaključno nacionalno preverjanje. Učni načrt
dopolnjujeta še dva dokumenta, ki sta v pomoč učiteljem pri načrtovanju jezikovnega pouka,
in sicer priročnik za učitelje, kjer so zapisani napotki za razvijanje ključnih (jezikovnih)
spretnosti, in konkretna gradiva s predlogi za obravnavo, ki jih učitelji lahko po želji prilagajajo,
kot se jim zdi potrebno. Poleg teh dokumentov je NCCA objavil še dokument s ključnimi
spretnostmi, ki se razvijajo pri vseh predmetih stopnje izobraževanja. Iz učnega načrta in ostalih
dokumentov je moč sklepati, da je glavni cilj izobraževalne stopnje razvita kritična
sporazumevalna zmožnost. V predgovoru učnega načrta je sicer izpostavljena funkcionalna
pismenost (sporazumevalna zmožnost), vendar se izkaže, da je ta presežena z elementi kritične
sporazumevalne zmožnosti, jezikovne in kulturne zavesti. Učni načrt kot prevladujočo metodo
predpostavlja metodo dela z besedilom.

1.5 Primerjalni pogled na posamezne elemente v učnih načrtih
V tabeli na strani 83 so vzporedno prikazani posamezni elementi učnih načrtov. V prikazu se
osredotočam le na nekaj elementov, na podlagi katerih lahko sklepam o jezikovnem pouku. Ti
so opredelitev predmeta, opredelitev jezika (iz same opredelitve jezika lahko veliko izvemo o
pogledih na jezik, kje so poudarki ipd.), struktura učnega načrta, kompetence, cilji, jezikovna
in kulturna zavest (glede na vsebovanost teh dved elementov lahko sklepamo o razvijanju
kritične sporazumevalne zmožnosti), vsebine in metode. Zadnji trije razdelki se nanašajo na tri
bolj splošne ugotovitve – ali je predvidena oz. iz zapisanega prepoznana metoda dela z
besedilom, ali je prepoznano razvijanje kritične sporazumevalne zmožnosti, ali so prisotni
elementi kognitivno-kritičnega komunikacijskega pouka.
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Tabela 4: Elementi učnega načrta po posameznih učnih načrtih za prvi/materni jezik

OPREDELITEV JEZIKA

OPREDELITEV PREDMETA

UČNI
NAČRT

Slovenija

Estonija

Finska

Irska

Jezikovni pouk je del
predmeta
Slovenščina, ki ga
sestavljata jezikovni
in književni pouk.
Jezikovni pouk je v
učnem
načrtu
obravnavan v sedmih
vsebinskih sklopih.
Predmet slovenščina
je opredeljen kot
ključni
splošnoizobraževalni
predmet v gimnaziji.

Jezikovni pouk je del
jezikovnega
predmetnega
področja Jezik in
literatura,
ki
ga
sestavlja več sklopov.
Jezikovni
pouk
sestavljata
dve
področji – jezikovno
znanje in raba jezika.
Jezik in literatura je
osrednji
učni
predmet,
dobro
znanje jezika pa
predpogoj
za
napredovanje
pri
katerem
koli
predmetu
in
predpogoj za uspešno
osebno in socialno
življenje, zato je v
ospredje
pouka
prvega/maternega
jezika
postavljena
pravilna raba jezika,
ki je podprta s
pridobivanjem
teoretičnega
jezikovnega znanja.
Jezik kot sistem
znakov in sredstvo za
sporazumevanje
in
spoznavanje. Jezik je
sestavni del kulture,
posameznikove
identitete in glavno
sredstvo za izražanje
identitete.
Estonščina
je
opredeljena kot učni
jezik in osrednji učni
predmet.

Jezikovni pouk je del
predmeta Finski jezik
in literatura, ki ga
sestavlja več sklopov.
Materni jezik in
literatura je ključni
praktični, teoretični,
kulturni in umetnostni
predmet
splošnega
višjega sekundarnega
izobraževanja,
ki
zagotavlja
osnovo
tako za izgrajevanje
splošnega
jezikovnega
ter
kulturnega znanja in
zmožnosti kot tudi
učenčeve identitete.

Jezikovni pouk je del
predmeta Angleščina,
ki ga sestavljata
jezikovni in književni
pouk.

Jezik kot sredstvo za
sporazumevanje, ki
ima identifikacijsko
funkcijo in močno
spetost s posamezno
kulturo.

Jezik kot ključni
dejavnik za učenje,
sporazumevanje,
posameznikovo
in
kulturno identiteto ter
odnose.
Jezik
vsebuje
verbalne
in
neverbalne
oblike
sporazumevanja,
jezik ni nevtralno
sredstvo izražanja in
sporazumevanja, je
povezan z zgodovino,
kulturo, družbo in
vsakim
posameznikom
in
razkriva
njegov
pogled na svet.

Jezik kot podlaga za
samorazumevanje, za
vsakršno učenje z
jezikom
izraženih
vsebin,
za
razumevanje,
doživljanje
in
vrednotenje pojavov
okrog
nas.
V
nadaljevanju
so
prepoznani pogledi,
da je jezik temeljna
prvina
posameznikove
državljanske
identitete,
del
kulturne
dediščine
naroda ter temeljna
prvina osebne in
narodne
identitete.
Jezik je razumljen kot
sistem, ki ima kot tak
sistemske zakonitosti.
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STRUKTURA UČNEGA NAČRTA
KOMPETENCE (ZMOŽNOSTI)

Učni načrt za pouk
prvega/maternega
jezika je samostojni
dokument, sestavljen
iz uvodnega dela, ki
velja za jezikovni in
književni pouk, in
posameznih poglavij,
ki se osredotočajo
bodisi na jezikovni
bodisi književni pouk.

Učni načrt za pouk
prvega/maternega
jezika
je
del
nacionalnega
dokumenta
(kurikula), ki ga
sestavljajo splošni del
in učni načrti za
posamezna
predmetna področja.
Struktura
učnega
načrta za estonščino
izhaja
iz
delitve
jezikovnega pouka na
dve
področji
–
jezikovno znanje in
raba jezika.

Učni načrt za pouk
prvega/maternega
jezika
je
del
nacionalnega
dokumenta
(kurikula), ki ga
sestavljajo splošni del
in učni načrti za
posamezna
predmetna področja.

Kompetence
so
zapisane v uvodnem
delu učnega načrta, ki
velja za jezikovni in
književni pouk. V
učnem načrtu gre za
sopomensko
razumevanje splošnih
ciljev in kompetenc.
Iz zapisov splošnih
ciljev gre prepoznati,
da je eden izmed
ciljev tudi kritična
sporazumevalna
zmožnost, kjer sta
poleg funkcionalnosti
sporazumevanja
upoštevana
tudi
odnosna
vsebina
(jezikovna,
državljanska
in
narodna zavest) in
teoretično znanje o
jeziku.

Navedene so splošne
kompetence, ki se
razvijajo
skozi
celotno
stopnjo
izobraževanja,
in
kompetence,
predvidene
za
posamezno
predmetno področje.
Jezikovna
kompetenca
je
izpostavljena
kot
glavna kompetenca
(in
tako
cilj)
jezikovnega pouka.

Kompetence
niso
posebej izpostavljene
in
opredeljene.
Splošno znanje in
zmožnosti sestavljajo
vrednote,
znanje,
spretnosti, odnosi in
volja, ki posamezniku
omogočajo kritično in
samostojno
razmišljanje.
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Učni načrt za pouk
prvega/maternega
jezika je samostojni
dokument. Ker je
orientiran
na
zaključno nacionalno
preverjanje, ga lahko
obravnavamo tudi kot
izpitni katalog.
Struktura
učnega
načrta
izhaja
iz
razdelitve pouka na
dve področji, in sicer
razumevanje
in
tvorjenje,
ter
razdelitvi jezika na
pet skupin, in sicer
jezik
informiranja,
jezik argumentiranja,
jezik prepričevanja,
jezik pripovedovanja
in
estetska
raba
jezika.
Kompetence
niso
opredeljene,
učni
načrt definira cilje in
pričakovane rezultate.
Za
izobraževalno
stopnjo
je
na
nacionalni
ravni
predvideno razvijanje
petih spretnosti, ki jih
lahko razumemo kot
kompetence.
Kot
ena
pomembnejših
zmožnostih
je
prepoznana zmožnost
funkcionalnega
sporazumevanja.

CILJI

Navedeni so splošni
cilji, ki veljajo tako za
jezikovni kot tudi
književni pouk, ter
cilji, ki se po sklopih
osredotočajo
na
jezikovni pouk. V
učnem
načrtu
prevladujejo
funkcionalni in delni
cilji.
Temeljni
cilj
je
vzgojiti
jezikovno,
narodno
in
državljansko
ozaveščenega
in
samozavestnega
dijaka, ki bo tudi
kultiviran in suveren
sogovorec, govorec in
pisec ter kritični
poslušalec/gledalec/b
ralec
raznovrstnih
neumetnostnih
besedil.

Navedeni so cilji, ki
veljajo za celotno
izobraževalno stopnjo
in
posamezne
predmete.
V obliki pričakovanih
rezultatov
so
navedeni
za
posamezne
sklope
jezikovnega pouka.
V učnem načrtu
prevladujejo
funkcionalni in delni
cilji.
Glavni cilj je razvita
jezikovna
kompetenca.
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Navedeni so cilji, ki
veljajo za celotno
izobraževalno stopnjo
ter
posamezne
predmete in sklope
predmetov. Večinoma
so cilji zapisani zelo
splošno in omogočajo
šolam in učiteljem
veliko avtonomijo pri
izbiri
metod
doseganja ciljev.
V učnem načrtu
prevladujejo
funkcionalni in delni
cilji.
Osrednji cilj predmeta
Finski
jezik
in
literatura je takšno
ustno
in
pisno
izražanje učencev, kot
je pričakovano v
določenih
okoliščinah. Pouk želi
učence opremiti s
takšnim teoretičnim
in
praktičnim
znanjem
in
spretnostmi, ki jih od
učencev
zahtevajo
nadaljnje
izobraževanje, svet
dela in sodelovanje v
družbi.

Navedeni so trije
splošni cilji, ki veljajo
za
celotno
izobraževalno
stopnjo. Natančneje
so
opredeljeni
pričakovani rezultati,
ki so zapisani za
posamezno skupino
jezika (jezik je v
učnem
načrtu
klasificiran v pet
skupin).
V učnem načrtu
prevladujejo
funkcionalni in delni
cilji.
Osrednji
cilj
je
pridobiti
takšne
jezikovne spretnosti,
ki so potrebne za
življenje,
torej
funkcionalna
pismenost, učenci pa
naj
bi
postali
občutljivi uporabniki
in interpreti različnih
besedilnih vrst.

JEZIKOVNA (IN) KULTURNA ZAVEST

Učenci
pri
jezikovnem
pouku
razvijajo zavest o
pomenu materinščine
sploh, o slovenščini
kot državnem in
uradnem jeziku, o
njenem položaju v
Evropski uniji in o
njeni izrazni razvitosti
na vseh področjih
javnega in zasebnega
življenja.
Besedila
poslušajo in berejo
razmišljujoče
in
kritično, razčlenjujejo
in vrednotijo jih z
različnih vidikov ter
prepoznavajo
morebitno
manipulativnost.
Umeščanje
prebranih/poslušanih
besedil v časovni in
kulturni
kontekst
spodbuja razvijanje in
poglabljanje kulturne
in
medkulturne
zmožnosti.
Spoznavajo sistemske
zakonitosti
slovenskega
knjižnega jezika in se
zavedajo njihovega
pomena, zato jih
zavestno vključujejo
v svoja besedila.
Znajo
presoditi,
katera jezikovna zvrst
je ustrezna v danih
sporazumevalnih
okoliščinah.
Vrednotijo
svojo
zmožnost kritičnega
sprejemanja
enogovornih besedil
in izdelajo načrt za
izboljšanje te svoje
zmožnosti.

Posebna pozornost je
namenjena
jezikovnim
različicam
–
standardizirani
in
drugim različicam ter
njihovi rabi. Učenec
je
po
koncu
(uspešnega)
izobraževanja
jezikovno ozaveščen,
zaznava jezik kot del
svoje
identitete,
analizira in kritično
presoja
razvojne
težnje
jezika
in
njegov
trenutni
položaj.
Učenčeve
jezikovne izbire so
skladne in primerne
okoliščinam
sporazumevanja.
Pomemben cilj je
kulturna identiteta –
učenec razvija svojo
kulturno
zavest.
Takšen
učenec
razume vlogo kulture
pri
oblikovanju
posameznikovega
razmišljanja
in
njegovih dejanj, se
zaveda,
kako
se
kultura
v
času
spreminja,
prepoznava
vsestranskost kulture
in posebnosti načina
življenja,
ki
ga
determinira kultura,
ceni svojo kulturo in
kulturno raznolikost,
je strpen do drugih
kultur in pripravljen
na sodelovanje z
njimi.
V učnem načrtu
lahko prepoznamo
pogled, da je jezik
sestavni del kulture in
posameznikove
identitete.
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Učenci se zavedajo,
da vsak posameznik
na
svoj
način
uporablja
jezik.
Izpostavljeno,
da
višje sekundarne šole,
ki
se
zavedajo
jezikovne
zavesti,
razvijajo
učenčevo
večjezikovno
kompetenco,
ki
sestoji
iz
obvladovanja jezika
različnih
strok,
maternega
jezika,
njegovih
socialnih
zvrsti
ter
obvladovanja drugih
jezikov na različnih
stopnjah.
Pri
pouku
se
osredotoča
na
jezikovno in kulturno
identiteto
vsakega
učenca. Učenci naj bi
razumeli in spoštovali
pravico do svojega
jezika in kulture, se
zavedali
svojih
jezikovnih
in
kulturnih pravic v
različnih okoliščinah.
Učenci
naj
bi
spoštovali
različne
kulture,
cenili
večjezičnost,
kar
razvija
njihovo
jezikovno zavest in
metajezikovne
spretnosti.
Učenec razmišlja o
kulturni
dediščini,
vrednotah,
gospodarstvu
in
drugih dejavnikih, ki
določajo
kulturno
identiteto in način
življenja,
finsko
družbo in svet. Krepi
svojo
pozitivno
kulturno identiteto in
znanje o kulturah,
skuša na problem
gledati
večperspektivno.
Eksplicitno
je
navedeno, da krepi
svoje
jezikovno
zavest, večjezičnost
in večpismenost, ki se

Vsako
besedilo
ustvari svoj pogled na
stvarnost
z
rabo
določenega
jezikovnega
sloga
znotraj
izbrane
besedilne vrste.
Jezik je potrebno
uporabljati natančno
in ustrezno.
Jezik ni nevtralno
sredstvo izražanja in
sporazumevanja, je
povezan z zgodovino,
kulturo, družbo in
vsakim
posameznikom
ter
razkriva
njegov
pogled na svet. Vsako
besedilo
je
razumljeno
kot
rezultat
jezikovne
rabe.
Poudariti je potrebno
kulturno pogojenost
oz.
določenost
posameznikove rabe
jezika.
Zavedanje
tega je mogoče doseči
s
primerjalno
obravnavo virov iz
različnih obdobij in
kultur. Učenec ob tej
raznolikosti razvije
razumevanje,
kako
raba jezika oblikuje
posameznikovo
razumevanje sveta.
Vsak produkt jezika je
potrebno prepoznati
in
razumeti
kot
besedilo, ki ga je
potrebno preučiti in
razumeti upoštevajoč
in
izhajajoč
iz
lastnosti posamezne
besedilne vrste.

VSEBINE
METODE

Vsebine jezikovnega
pouka so navedene za
posamezni sklop.

Metode za jezikovni
pouk so zapisane v
poglavju Didaktična
priporočila. Glavna
metoda
pri
jezikovnem pouku je
delo z besedilom.
Predvidena.

Metode
dela
so
predvidene
ob
posamezni
sporazumevalni
dejavnosti (pisanje,
branje,
govorjenje,
poslušanje).
Predvidena.

Prepoznano.

Prisotni.

Vsebine jezikovnega
pouka niso navedene,
o njih lahko sklepamo
na
podlagi
pričakovanih
rezultatov.

Glavna metoda je
metoda
dela
z
besedilom. Navedene
so tudi metode, ki
razvijajo spretnosti
govorjenja.
Predvidena.

Prepoznano.

Prepoznano.

Prepoznano.

Prisotni.

Prisotni.

Prisotni.

ZMOŽNOSTI

Prepoznana.

POUKA

DELA Z

BESEDILOM

SPORAZUMEVALNE
MODELA

METODA

KRITIČNE

RAZVIJANJE

ELEMENTI
KKK-

Vsebine jezikovnega
pouka so navedene za
posamezni sklop.

nanaša
na
interpretiranje,
tvorjenje
in
vrednotenje besedil v
različnih oblikah in
kontekstih, tako pa
razvija svojo kritično
pismenost
in
jezikovno zavest.
Navedene so vsebine
medpredmetnih tem,
ki se obravnavajo tudi
pri
jezikovnem
pouku, in vsebine
posameznih sklopov,
ki so predvideni za
jezikovni pouk.
Metode dela niso
opredeljene.

V tem delu sem se skušala dokopati do ugotovitve, kateri pogledi na jezik in poučevanje so
prisotni v tujih učnih načrtih za pouk prvega/maternega, kako poteka jezikovni pouk, kateri je
glavni cilj jezikovnega pouka. Analizirala sem estonski, finski in irski učni načrt za pouk
prvega/maternega jezika. Med pregledovanjem učnih načrtov sem ugotovila, da se učni načrti
med seboj zelo razlikujejo, poleg tega se vzpostavljajo tudi terminološke zadrege, saj
terminologija ni poenotena. Zato sem se pri analizi osredotočila le na nekaj elementov, in sicer
opredelitev predmeta, opredelitev jezika (iz same opredelitve jezika lahko veliko izvemo o
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pogledih na jezik, kje so poudarki ipd.), strukturo učnega načrta, kompetence, cilje, z njimi
povezane vsebine in metode ter jezikovno in kulturno zavest.62
Ugotovila sem, da vsi učni načrti stremijo k istemu cilju, to je razvita kritična sporazumevalna
zmožnost, prav tako so prisotni elementi, ki so v največji meri značilni za kritično-kognitivni
komunikacijski model jezikovnega pouka, čeprav so v posameznih učnih načrtih vsebovani v
različnih deležih in različno eksplicitno. Potrebno je še opozoriti, da so učni načrti le teoretična
podloga za (jezikovni) pouk, da na podlagi učnih načrtov ne moremo sklepati, kako se zapisano
udejanja v praksi. Za finski izobraževalni sistem že nekako velja, da daje dobre rezultate,
pogosto se v pogovorih o izobraževanju obračamo k Fincem. Od vseh analiziranih učnih
načrtov pa je ravno finski najbolj nedoločen in odprt, iz česar lahko izpeljem, da učni načrt ni
zagotovilo, da bo (jezikovni) pouk v praksi uspešen, da bodo učenci dosegli zastavljene cilje in
bili v življenju uspešni.

Natančneje se je z umeščenostjo kulturne zavesti v slovenski, finski, irski in kanadski učni načrt za pouk
prvega/maternega jezika ukvarjala Vogel (2015a). Podobno ugotavlja, da vsi primerjani učni načrti opredeljujejo
razvijanje jezikovne kulturne zavesti, vendar se vloga in obravnava tega področja v posameznih učnih načrtih
pomembno razlikujeta. Tudi preostale ugotovitve, povezane s posameznimi elementi primerjanih učnih načrtov,
se od mojih ne razlikujejo bistveno.
62
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2 Anketa o jezikovnem pouku v slovenskih gimnazijah
V drugem delu bom predstavila empirične izsledke o jezikovnem pouku, do katerih sem prišla
s pomočjo ankete, ki sem jo izvedla med učitelji in učenci63 slovenskih gimnazij. Zanimalo me
je, kako izgleda jezikovni pouk v praksi, kako se v učnih načrtih zapisano in v (jezikovni)
didaktiki ugotovljeno uresničuje v praksi.

2.1 Raziskovalna vprašanja in hipoteze
Temeljna raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila in so vodila moje raziskovalno delo, so
bila usmerjena v potek jezikovnega pouka ter ravnanja in poglede učiteljev na jezikovni pouk
ter pouk slovenščine na splošno. Zanimalo me je, kako poteka jezikovni pouk, ali so ravnanja
gimnazijskih učiteljev pri jezikovnem pouku bolj v skladu z značilnostmi tradicionalnega ali
(kritično-kognitivnega) komunikacijskega modela pouka, kako poteka obravnava posameznih
tem pri jezikovnem pouku – pri tem sem jezikovni pouk razdelila na tri področja, za katere
lahko rečemo, da sestavljajo jezikovni pouk, in sicer obravnavo slovničnih tem, obravnavo
besedilnih vrst ter obravnavo slovničnih tem in zgodovine slovenskega jezika. Poleg tega so
me zanimali tudi pogledi učiteljev na (jezikovni) pouk in jezik, saj ti pogledi lahko (ne)posredno
vplivajo na (jezikovni) pouk in ga oblikujejo. Zanimalo me je še, kako pouk jezika in
slovenščine vidijo učenci in kakšni so njihovi pogledi. Izhodišče za ugotavljanje, kako poteka
jezikovni pouk, so bili odgovori učiteljev, ki so izpolnili anketni vprašalnik, odgovori učencev
o jezikovnem pouku so bili predvsem v funkciji preverjanja in primerjanja videnj ravnanj
učitelja pri pouku.
Na podlagi zastavljenih vprašanj sem postavila pet hipotez:
H1: Jezikovni pouk pri pouku slovenščine obsega manjši delež od pouka književnosti, kar je
posledica obsežnosti snovi književnega pouka.
H2: Komunikacijski pouk je bolj prisoten pri obravnavi besedilnih vrst, tradicionalni pouk pa
pri obravnavi slovničnih tem ter obravnavi sociolingvističnih tem in zgodovine slovenskega
knjižnega jezika.

Izraz učitelj – in ne profesor (kot je značilno za gimnazijske učitelje) – uporabljam, ker sem v teoretičnem delu
uporabljala izraz učitelj in pomeni vsakogar, ki poklicno uči, poučuje. Podobno uporabljam tudi izraz učenec – in
ne dijaki (kot je značilno za gimnazijske učence) – in pomeni vsakogar, ki se uči.
63
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H3: Učitelji pri obravnavi izhajajo iz učbenikov in/ali delovnih zvezkov, učenci novo snov
spoznavajo s pomočjo učbenikov in/ali delovnih zvezkov.
H4: Ko obravnava pri pouku slovenščine izhaja iz neumetnostnega besedila, ta omogoča
razvijanje učenčeve kritične sporazumevalne zmožnosti, a se vsem elementom ne posveča
enakovredno.
H5: Učenci, ki dosegajo boljši učni uspeh, so do jezikovnega sistema (in na splošno do pouka
slovenščine) bolj pozitivno naravnani od tistih, ki dosegajo slabši učni uspeh.

2.2 Metoda dela
Za osnovno raziskovalno metodo sem izbrala anketno tehniko, saj omogoča skupinsko
aplikacijo, poleg tega je bil to najbolj ekonomičen način pridobivanja podatkov. Raziskovalni
instrument sta bila anketna vprašalnika.64 Prvi anketni vprašalnik sem preko spleta posredovala
gimnazijskim učiteljem, drugi anketni vprašalnik je bil namenjen učencem, ki so ga izpolnjevali
v fizični obliki. V magistrski nalogi se osredotočam predvsem na ravnanja in poglede učiteljev,
anketni vprašalniki, ki sem jih razdelila učencem, so služili kot izhodišče za primerjanje z
odgovori učiteljev, poleg tega pa sem iz njih pridobila tudi podatke o pogledih učencev na
jezikovni pouk. Podatke sem statistično obdelala.

2.3 Vzorec
V vzorec sem zajela 67 učiteljev,65 ki poučujejo na slovenskih gimnazijah, in 466 učencev.
Največ učiteljev poučuje v osrednjeslovenski regiji in največ učencev obiskuje gimnazijo v
osrednjeslovenski regiji, kar ni presenetljivo, saj je ravno v osrednjeslovenski regiji največ
gimnazij.
Tabela 5: Vzorec učiteljev po regijah, v katerih poučujejo slovenščino (n = 67)
Regija poučevanja
Frekvenca Delež
Osrednjeslovenska regija
24
36 %
Savinjska regija
12
18 %
Podravska regija
10
15 %
Jugovzhodna Slovenija
5
7%
Pomurska regija
4
6%
Gorenjska regija
4
6%
Primorsko-notranjska regija
4
6%
Goriška regija
2
3%
Zasavska regija
1
1%
64

Glej prilogi.
Na slovenskih gimnazijah slovenščino poučuje nekaj več kot 200 učiteljev, zato lahko rečem, da je vzorec
reprezentativen.
65
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Obalno-kraška regija
Koroška regija
Posavska regija

1
0
0

1%
0%
0%

Tabela 6: Vzorec učencev po regijah, v katerih obiskujejo gimnazijo (n = 466)
Odgovori
Frekvenca Delež
Osrednjeslovenska regija
171
37 %
Savinjska regija
50
11 %
Jugovzhodna Slovenija
52
11 %
Podravska regija
46
10 %
Gorenjska regija
32
7%
Pomurska regija
29
6%
Goriška regija
28
6%
Zasavska regija
23
5%
Obalno-kraška regija
19
4%
Primorsko-notranjska regija
16
3%
Koroška regija
0
0%
Posavska regija
0
0%

V vzorec sem vključila le tiste učence, ki so bili v šolskem letu 2016/17 vpisani v tretji ali četrti
letnik gimnazije, saj sem želela, da so njihova mnenja o jezikovnem pouku že izoblikovana in
imajo več izkušenj, ki jih lahko upoštevajo pri presojanju učiteljevih ravnanj pri jezikovnem
pouku.
Tabela 7: Letnik, v katerega so bili vpisani učenci v 2016/17 (n = 466)
Letnik
Delež
3. letnik
46 %
4. letnik
56 %

Največ učencev je imelo v lanskem prav dober splošni učni uspeh (45 %). Zanimivo je, da je
učni uspeh pri slovenščini v povprečju 10 % nižji kot splošni učni uspeh. Prav dober učni uspeh
pri slovenščini je imelo 35 % učencev, največ učencev je pri slovenščini imelo dober uspeh
(40 %).
Tabela 8: Splošni učni uspeh učencev in učni uspeh učencev pri slovenščini v preteklem letu (n = 466)
Splošni učni
Učni uspeh pri
Delež
Delež
uspeh
slovenščini
1 (nezadostno)
0%
1 (nezadostno)
0%
2 (zadostno)
2%
2 (zadostno)
11 %
3 (dobro)
29 % 3 (dobro)
40 %
4 (prav dobro)
45 % 4 (prav dobro)
35 %
5 (odlično)
24 % 5 (odlično)
15 %

Anketirani učitelji povprečno poučujejo 21 let. Glede na spremembe učnih načrtov in modelov
pouka je smiselno učitelje glede na leta poučevanja razdeliti v tri skupine, in sicer tiste, ki
poučujejo 9 let ali manj, tiste, ki poučujejo med 10 in 19 let, in tiste, ki poučujejo več kot 19
let. S tem je povezano tudi leto diplomiranja, ki ne nujno sovpada z letom poučevanja, saj ni
nujno, da je učitelj začel poučevati, ko je diplomiral. Glede na leto diplomiranja je prav tako
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smiselno učitelje razdeliti v tri skupine, in sicer tiste, ki so diplomirali 2008 ali kasneje, tiste,
ki so diplomirali med letoma 1998 in 2008, in tiste, ki so diplomirali pred 1998. V predstavitvi
in interpretaciji se bom namreč osredotočila na morebitno korelacijo med ravnanji učiteljev pri
jezikovnem pouku in leti poučevanja oz. letom diplomiranja.
Tabela 9: Leta poučevanja in leto diplomiranja učiteljev (n = 67)
Leta poučevanja
Delež
Leto diplomiranja
9 let ali manj
15 %
2008 ali kasneje
med 10 ali 19 let
27 %
med 1998 in 2008
več kot 19 let
58 %
pred 1998

Delež
12 %
28 %
60 %

Iz tabele je razvidno, da največ učiteljev poučuje več kot 19 let (58 %) in jih je največ
diplomiralo pred 1998 (60 %). Večina učiteljev je tako menjavo učnih načrtov in modelov
srečala v praksi, svoje izobraževanje pa so končali, ko je prevladoval tradicionalni pogled na
poučevanje jezika in strukturalistični pogled na jezik.

2.4 Predstavitev in interpretacija rezultatov
Rezultate, ki sem jih pridobila z analizo anketnih vprašalnikov za učitelje in učence, bom – kjer
je to smiselno – predstavila vzporedno. Anketna vprašalnika sta bila namreč zastavljena tako,
da se med seboj deloma prekrivata, saj se vprašanja v vprašalniku za učitelje in učence
osrediščajo na isto zunajjezikovno pojavnost, in sicer ravnanja učiteljev pri jezikovnem delu
pouka slovenščine. Nekoliko pa se razlikujejo vprašanja o pogledih na jezik in jezikovni pouk.
Najprej bom predstavila splošne ugotovitve, ki veljajo za jezikovni pouk, nato bom ravnanja
učiteljev pri jezikovnem delu pouka predstavila razdeljeno na tri področja (obravnava
slovničnih vsebin, obravnava sociolingvističnih tem in zgodovine slovenskega knjižnega jezika
ter obravnava besedilnih vrst), sledila bo predstavitev ravnanj učiteljev, ki se pojavljajo, ko pri
obravnavi izhajajo iz neumetnostnega besedila, nazadnje bom predstavila njihove poglede na
(predvsem jezikovni) pouk slovenščine in spoznanja, sprejeta v didaktiki jezika. Na podlagi teh
rezultatov bom ugotovila, ali so učitelji bolj naklonjeni tradicionalnemu ali komunikacijskemu
pristopu, kateri pristop uporabljajo glede na področja jezikovnega pouka, ali je njihovo
delovanje v skladu s spoznanji in priporočili, ki jih je moč prepoznati iz teoretičnih zapisov.
2.4.1

Jezikovni pouk na splošno

Delež, ki je pri pouku slovenščine namenjen jezikovnemu pouku, je – kot ugotavljajo učitelji
in učenci – manjši od deleža, ki je namenjen književnemu pouku. Ocena razmerja med
jezikovnim in književnim poukom se pri učiteljih in učencih razlikuje. Več učencev (67 %) kot
učiteljev (40 %) navaja, da je razmerje pri pouku slovenščine v prid pouku književnosti. Takšno
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razliko gre najverjetneje pripisati dejstvu, da se učitelji zavedajo, da bi moralo biti v skladu z
učnim načrtom razmerje enakovredno, zato so morda odgovarjali, kot so mislili, da je
pričakovano in zaželeno.
Tabela 10: Delež jezikovnega in književnega pouka slovenščine, kot ga ocenjujejo učitelji (n = 67) in
učenci (n = 466)
Delež, namenjen jezikovnemu
Delež
Delež, namenjen jezikovnemu in
Delež
in književnemu pouku
(učitelji)
književnemu pouku
(učenci)
več književnega pouka
40 %
več književnega pouka
67 %
enakovreden delež
60 %
enakovreden delež
32 %
več jezikovnega pouka
0%
več jezikovnega pouka
1%

72 % učiteljev, ki navaja, da je književnega pouka več, glavni razlog za neenakovredno
razmerje vidi v obsežnosti snovi, ki jo je skladno z učnim načrtom potrebno obdelati pri
književnem pouku.
Večini učiteljem (82 %) se zdi delež, ki ga namenjajo jezikovnemu in književnemu pouku,
ustrezen (28 % teh učiteljev je navedlo, da je pri njihovem pouku večji delež namenjen
književnemu pouku). 16 % učiteljev navaja, da bi moral biti delež jezikovnega pouka večji. Vsi
ti učitelji so navedli, da pri pouku večji delež namenjajo književnemu pouku, kot glavni razlog
so navedli obsežnost snovi književnega pouka. 2 % učiteljev, ki sicer ocenjujeta, da je pri pouku
slovenščine delež jezikovnega in književnega pouka enakovreden, menita, da je delež
jezikovnega pouka prevelik..
Prav tako se zdi razmerje ustrezno večini učencev (70 %). 6 % učencev bi se zdelo razmerje
bolj ustrezno, če bi bilo več pouka književnosti, 23 % pa, če bi bilo več pouka jezika. Teh 23 %
predstavljajo učenci, ki so sicer ocenili, da pri njihovem pouku prevladuje pouk književnosti.
Tabela 11: Smer vplivanja posameznih dejavnikov, ki vplivajo na jezikovni pouk (n = 67)
Pozitivno
Negativno
Dejavnik
vpliva
vpliva
učni načrt za slovenščino
45 %
28 %
»zahteve« mature
45 %
31 %
učbeniki, delovni zvezki, ostala učna gradiva
63 %
10 %
dogovori znotraj kolektiva učiteljev za slovenščino
63 %
1%
ravnatelj
34 %
3%
želje učencev
54 %
4%
posebne potrebe učencev/diferenciacija
42 %
18 %
(sporazumevalne) potrebe učencev v vsakdanjem življenju
66 %
4%
želje in zahteve staršev
18 %
22 %

Ne
vpliva
27 %
24 %
27 %
36 %
63 %
42 %
40 %
30 %
60 %

Iz tabele je razvidno, da večina dejavnikov, ki lahko vplivajo na jezikovni pouk, bodisi
večinoma vpliva pozitivno bodisi večinoma ne vpliva. Pozitiven vpliv večina učiteljev pripisuje
učbenikom, delovnim zvezkom in ostalim učnim gradivom (63 %), dogovorom znotraj
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kolektiva učiteljev za slovenščino (63 %), željam učencev (54 %) ter (sporazumevalnim)
potrebam učencev v vsakdanjem življenju (66 %). Večina učiteljev meni, da na jezikovni pouk
ne vplivajo ravnatelj (63 %) ter želje in zahteve staršev (60 %). Bolj deljena so mnenja učiteljev
glede vplivov učnega načrta in »zahtev« mature, razvidno je, da je delež učiteljev, ki v teh dveh
dejavnikih vidi negativen vpliv na jezikovni pouk, večji. Največji delež učiteljev se ravno do
teh dveh dejavnikov opredeljuje, da vplivata na jezikovni pouk bodisi pozitivno bodisi
negativno – da učni načrt na jezikovni pouk ne vpliva, meni 27 % učiteljev, da »zahteve« mature
ne vplivajo, meni 24 % učiteljev. Največ učiteljev tema dejavnikoma pripisuje pozitiven vpliv,
medtem ko jih 28 % meni, da negativno vpliva učni načrt, 31 % jih meni, da negativno vplivajo
»zahteve« mature. Kljub vsemu je ta odstotek visok, saj lahko iz njega razberemo, da vsaj toliko
učiteljev z učnim načrtom in »zahtevami« mature ni zadovoljnih. Potrebno pa je upoštevati tudi
ocenjeno moč vpliva posameznih dejavnikov.
Tabela 12: Moč pozitivnega vpliva posameznih dejavnikov na jezikovni pouk
Malo
Močno
Zelo močno
n
vpliva
vpliva
vpliva
učni načrt za slovenščino
15 %
46 %
39 %
30
»zahteve« mature
5%
33 %
62 %
30
učbeniki, delovni zvezki, ostala
44 %
46 %
10 %
42
učna gradiva
dogovori znotraj kolektiva
45 %
49 %
6%
42
učiteljev za slovenščino
ravnatelj
93 %
9%
8%
23
želje učencev
64 %
32 %
4%
36
posebne potrebe
61 %
36 %
3%
28
učencev/diferenciacija
(sporazumevalne) potrebe
46 %
43 %
11 %
44
učencev v vsakdanjem življenju
želje in zahteve staršev
50 %
50 %
0%
12

V tabeli je razvidno, kakšno pozitivno moč vpliva pripisujejo učitelji posameznim dejavnikom.
Velikost vzorca se razlikuje glede na posamezni dejavnik, saj pozitivnega vpliva posameznemu
dejavniku ne pripisujejo vsi učitelji, v tabeli so upoštevani le tisti, ki posameznemu dejavniku
pripisujejo pozitiven vpliv. Večini dejavnikov učitelji pripisujejo majhno pozitivno vplivanje.
Zelo močno pozitivno vplivanje 39 % učiteljev pripisuje učnemu načrtu (n = 30) in 62 %
»zahtevam« mature (n = 30).
Tabela 13: Moč negativnega vpliva posameznih dejavnikov na jezikovni pouk
Malo
Močno
Zelo močno
n
vpliva
vpliva
vpliva
učni načrt za slovenščino
28 %
43 %
29 %
18
»zahteve« mature
14 %
57 %
29 %
21
učbeniki, delovni zvezki, ostala
71 %
29 %
0%
7
učna gradiva
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dogovori znotraj kolektiva
učiteljev za slovenščino
ravnatelj
želje učencev
posebne potrebe
učencev/diferenciacija
(sporazumevalne) potrebe
učencev v vsakdanjem življenju
želje in zahteve staršev

100 %

0%

0%

1

100 %
67 %
67

0%
33 %
16 %

0%
0%
17 %

2
3
12

100 %

0%

0%

3

80 %

20 %

0%

15

V tabeli je razvidno, kakšno negativno moč vpliva pripisujejo učitelji posameznim dejavnikom.
Velikost vzorca se razlikuje glede na posamezni dejavnik, saj negativnega vpliva posameznemu
dejavniku ne pripisujejo vsi učitelji, v tabeli so upoštevani le tisti, ki posameznemu dejavniku
pripisujejo negativen vpliv. Podobno kot pri dejavnikih, ki na jezikovni pouk vplivajo
pozitivno, tudi pri negativnih vplivih prednjači majhna stopnja vplivanja, večjo moč
negativnega vplivanja učitelji pripisujejo učnemu načrtu za slovenščino in »zahtevam« mature.
43 % (n = 18) učiteljev tako meni, da učni načrt močno negativno vpliva na jezikovni pouk,
29 %, da učni načrt zelo močno negativno vpliva na jezikovni pouk; 57 % (n = 21) jih meni, da
»zahteve« mature močno negativno vplivajo na jezikovni pouk, in 29 %, da te zelo močno
negativno vplivajo na jezikovni pouk.
Učitelji so torej (naj)večjo moč (bodisi pozitivno bodisi negativno) vplivanja na jezikovni pouk
pripisali učnemu načrtu in »zahtevam« mature, pri čemer nekoliko večji delež učiteljev meni,
da na jezikovni pouk bolj vplivajo »zahteve« mature kot pa učni načrt. Statistično je ta delež
zanemarljiv, saj je razlika le 3-odstotna, vendar pa je bolj pomembna ugotovitev, da učitelji
tolikšen delež vplivanja pripisujejo maturi kot končnemu zunanjemu preverjanju, ne pa učnemu
načrtu, ki bi moral v izhodišču bolj vplivati na jezikovni pouk. Presenetil me je podatek, da
27 % učiteljev meni, da učni načrt ne vpliva na jezikovni pouk. Vpliv učnega načrta na
jezikovni pouk bi po mojem mnenju moral biti prisoten, rezultat si lahko razlagam, da učitelji
učnega načrta ne vidijo kot dejavnik vplivanja, temveč dejavnik določanja – da učni načrt
določa jezikovni pouk, torej ne samo vpliva.
Učitelji navajajo različne cilje, ko gre za opredeljevanje po njihovem mnenju
glavnega/najpomembnejšega cilja jezikovnega pouka oz. tistega, kar je po njihovem mnenju
najpomembnejše, da bi učenci usvojili pri jezikovnem pouku. Vprašanje v anketnem
vprašalniku, kjer so učitelji navedli po njihovem mnenju glavni/najpomembnejši cilji, je bilo
odprtega tipa. Odgovore sem glede na pogostost razdelila v štiri skupine, in sicer cilje, v katerih
sta izpostavljeni ali prepoznani sporazumevalna zmožnost ali funkcionalna pismenost, cilje, v
katerih je izpostavljena ali prepoznana pismenost, ni pa natančneje opredeljeno, za katero vrsto
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pismenosti gre, cilje, v katerih je izpostavljeno ali prepoznano jezikovno znanje, ter druge cilje
(v to skupino uvrščam cilje, ki so bili kot odgovor navedeni le enkrat – določeni cilj je izpostavil
samo en učitelj).
Tabela 14: Glavni/najpomembnejši cilj jezikovnega pouka po mnenju učiteljev (n = 67)
Glavni/najpomembnejši cilj
Delež
sporazumevalna zmožnost ali funkcionalna pismenost 55 %
jezikovno znanje
19 %
pismenost
14 %
drugo
12 %

Glavni/najpomembnejši cilj jezikovnega pouka je po mnenju največ učiteljev (55 %) razvita
sporazumevalna zmožnost ali funkcionalna pismenost. Spremenljivki glavni/najpomembnejši
cilj in leta poučevanja oz. leto diplomiranja ne korelirata, saj učitelji ta cilj kot
glavni/najpomembnejši navajajo nepovezano z leti poučevanja oz. letom diplomiranja. Da je
glavni/najpomembnejši cilj jezikovnega pouka jezikovno znanje, je navedlo 19 % učiteljev. Tu
se je pokazala korelacija med navedenim glavnim/najpomembnejšim ciljem in leti poučevanja
oz. letom diplomiranja. 85 % učiteljev, ki

je navedlo

jezikovno znanje kot

glavni/najpomembnejši cilj, namreč uči že več kot 19 let oz. so diplomirali pred letom 1998.
Pri teh učiteljih lahko rečemo, da še vedno vztrajajo pri tradicionalnem modelu, iz katerega
izhajajo, v katerem je cilj jezikovnega pouka izobraziti posameznike v dobre poznavalce jezika.
12 % učiteljev je kot glavni/najpomembnejši cilj navedlo cilj, ki ga zaradi specifičnosti nisem
uvrstila v nobeno od skupin. Ti cilji so: razumeti filozofijo in logiko, ki je za jezikom (uvrstitev
tega cilja v skupino, v kateri so cilji, ki so osredotočajo na jezikovno znanje, je preozko, saj
presega tradicionalni pogled, da je jezik predvsem sistem znakov, saj zapis vključuje logiko in
filozofijo – torej dejavnike, ki vplivajo na jezik, a jeziku niso lastni), spontano nastopanje v
zbornem jeziku (cilja nisem uvrstila v nobeno od skupin, ker je zapis protisloven, saj nastopanje
v zbornem jeziku ne more biti spontano, poleg tega se navedeni cilj osredotoča le na eno od
zvrsti knjižnega jezika in eno sporazumevalno dejavnost), zmožnost tvorjenja besedil (navedeni
cilj se osredotoča le na tvorjenje besedil, ne pa tudi sprejemanje, torej sporazumevalna
zmožnost ni upoštevana celostno, kar je tudi razlog, da ga nisem uvrstila v nobeno od skupin),
spretnost v izražanju misli (cilja nisem uvrstila v nobeno od skupin, saj se osredotoča le na
tvorjenje besedil, podobno kot pri navedbi prejšnjega cilja tudi v tej navedbi sporazumevalna
zmožnost ni zavzeta celostno), znati tvoriti jezikovno pravilna pisna in ustna besedila (cilj se
zopet osredotoča le na tvorjenje, zato ga nisem uvrstila v nobeno od skupin), razvoj kritične
sporazumevalne zmožnosti (v navedbi tega cilja je eksplicitno izpostavljena kritičnost, gre za
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edino navedbo, kjer je bila izpostavljena kritičnost), bogatenje besednega zaklada (cilja nisem
uvrstila v nobeno od skupin, saj se osredotoča le na poimenovalno zmožnost).
Tabela 15: V učnem načrtu najbolj poudarjen cilj jezikovnega pouka po mnenju učiteljev (n = 67)
V učnem načrtu najbolj poudarjen cilj
Delež
sporazumevalna zmožnost
31 %
poznavanje/tvorjenje besedilnih vrst
21 %
poznavanje jezikovnega sistema
13 %
metajezikovna zmožnost
8%
spoznavanje slovničnih vsebin
8%
razčlemba neumetnostnega besedila
6%
drugo
13 %

Glede na navedene, po mnenju učiteljev v učnem najbolj poudarjene, cilje v učnem načrtu sem
cilje razvrstila v sedem skupin, in sicer sporazumevalna zmožnost, poznavanje/tvorjenje
besedilnih vrst, poznavanje jezikovnega sistema, metajezikovna zmožnost, spoznavanje
slovničnih vsebin, razčlemba neumetnostnega besedila in drugo, ki vključuje cilje, ki jih nisem
uvrstila v nobeno od skupin. Učitelji kot najbolj poudarjen cilj v učnem načrtu prepoznavajo
sporazumevalno zmožnost (31 %). Zanimivo je, da 8 % učiteljev izpostavlja kot najbolj
izpostavljen cilj metajezikovno zmožnost, čeprav tej v učnem načrtu eksplicitno ni namenjene
veliko pozornosti, kar kaže, da razumevanje učnega načrta sega preko eksplicitno zapisanih
ciljev.
V odprtem tipu vprašanja so tudi učenci zapisali, kaj bi moral biti po njihovem mnenju
glavni/najpomembnejši cilj jezikovnega pouka. Odgovore sem razdelila v 8 skupin. Nekatere
skupine se sicer delno prekrivajo in bi jih lahko združila, vendar je iz odgovorov učencev moč
prepoznati njihovo usmerjanje na določeno lastnost, zato skupin nisem združila, tako pa je
razvidno, na katero lastnost so se učenci osredotočili oz. jo izpostavili.
Tabela 16: Glavni/najpomembnejši cilj jezikovnega pouka po mnenju učencev (n = 466)
Glavni/najpomembnejši cilj
Delež
pravopis
22 %
tvorjenje besedil
21 %
raba (knjižnega) jezika
17 %
slovnica
16 %
v vsakdanjem življenju uporabno znanje
8%
funkcionalna pismenost
4%
za maturo uporabno znanje
2%
drugo
10 %

Učenci najpogosteje kot glavni/najpomembnejši cilj jezikovnega pouka navajajo pravopisno
znanje (22 %). Pri tem verjetno ne mislijo na teoretično poznavanje pravopisnih pravil in
določil, temveč njihovo uporabno vrednost pri rabi jezika, torej je pravopisno znanje povezano
tudi s tvorjenjem besedil, ki je drugi najpogosteje naveden glavni/najpomembnejši cilj
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jezikovnega pouka (21 %). Odgovore raba (knjižnega) jezika, v vsakdanjem življenju uporabno
znanje in funkcionalna pismenost povezuje sporazumevalna zmožnost, ki jo lahko prepoznamo
tudi v tvorjenju besedil, torej učenci kot glavni/najpomembnejši cilj jezikovnega pouka vidijo
znanje, ki bo uporabno tudi kasneje v življenju, torej funkcionalno pismenost oz.
sporazumevalno zmožnost. 2 % učencev menita, da je glavni cilj jezikovnega pouka znanje, ki
ga bo potrebno izkazati na maturi, torej lahko sklepam, da bi po mnenju teh 2 % učencev moral
biti jezikovni pouk usmerjen v nacionalno zaključno preverjanje, kjer se preverjajo le
objektivno preverljivi cilji jezikovnega pouka.
79 % učencev meni, da jim jezikovni pouk omogoča, da dosežejo cilj, ki so ga navedli kot
glavnega/najpomembnejšega. 21 % pa je navedlo, da jim jezikovni pouk ne omogoča, da bi
dosegli cilj, ki se jim zdi za jezikovni pouk glavni/najpomembnejši. 31 % od teh je kot glavni
cilj navedlo tvorjenje besedil, 19 % slovnico, 17 % pravopis, 13 % rabo (knjižnega) jezika,
10 % v vsakdanjem življenju uporabno znanje ter 3 % za maturo uporabno znanje.
Kot že omenjeno, lahko jezikovni pouk na splošno glede na učni načrt razdelimo na tri področja,
in sicer obravnavo slovničnih tem, obravnavo besedilnih vrst ter obravnavo sociolingvističnih
tem in zgodovine slovenskega jezika. Posameznim področjem je v učnem načrtu (in učbenikih)
namenjen različen delež.
Tabela 17: Ocene učiteljev o primernosti deleža posameznih področij jezikovnega pouka (n = 67)
Delež v učnem načrtu (in učbenikih)
Področja jezikovnega pouka
Premajhen
Primeren
Prevelik
obravnava slovničnih tem
30 %
54 %
16 %
obravnava besedilnih vrst
5%
65 %
30 %
obravnava sociolingvističnih tem in
22 %
65 %
13 %
zgodovine slovenskega jezika

Večina učiteljev za vsa področja jezikovnega pouka meni, da je njihov delež v učnem načrtu
(in učbenikih) ustrezen. Kljub temu je odstotek učiteljev, ki delež posameznih področij
jezikovnega pouka ocenjuje kot neustrezen, visok. Iz tabele je razvidno, da slaba tretjina
učiteljev meni, da bi bilo potrebno večji delež nameniti obravnavi slovničnih tem ter zmanjšati
delež, namenjen obravnavi besedilnih vrst, petina učiteljev pa meni, da je potrebno povečati
delež, namenjen obravnavi sociolingvističnih tem in zgodovine slovenskega jezika.
Tabela 18: Ocene učencev o primernosti deleža posameznih področij jezikovnega pouka (n = 466)
Delež v učnem načrtu (in učbenikih)
Področja jezikovnega pouka
Premajhen
Primeren
Prevelik
obravnava slovničnih tem
11 %
67 %
22 %
obravnava besedilnih vrst
47 %
52 %
1%
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obravnava sociolingvističnih tem in
zgodovine slovenskega jezika

13 %

68 %

19 %

Zanimivo je, da učenci na ustreznost deleža posameznih področij jezikovnega pouka izkazujejo
drugačne poglede. Podobno kot učiteljem se tudi večini učencev zdi delež posameznih področij
ustrezen, v nasprotju z učitelji jih več meni, da je delež obravnave slovničnih tem ter
sociolingvističnih tem in zgodovine slovenskega jezika prevelik, delež obravnave besedilnih
vrst pa premajhen. Iz navedenega lahko sklepam, da učenci želijo uporabnostno naravnano
znanje, ki ga vidijo v besedilnih vrstah, saj so ravno besedilne vrste najbolj očitna povezava
jezikovnega pouka z vsakdanjim življenjem. Poleg tega odgovori potrjujejo tudi moje domneve
o pogledih učencev o funkcionalni uporabnosti pravopisnega znanja, ki so ga navedli kot cilj,
ki bi ga morali doseči pri jezikovnem pouku.
2.4.2

Ravnanja učiteljev pri jezikovnem pouku

Učno pripravo učitelja razumem kot del ravnanja pri jezikovnem pouku, zato se prvi sklop
nanaša na učiteljevo načrtovanje jezikovnega pouka.
Tabela 19: Ravnanja učiteljev, povezana z učno pripravo na jezikovni pouk (n = 67)
Pogostost ravnanja
Ravnanja
Nikoli Redko Pogosto
učitelj napiše pripravo za vsako uro posebej
15 %
36 %
38 %
učitelj napiše pripravo za posamezni učni sklop
6%
19 %
32 %
priprava izhaja iz učbenikov in/ali delovnih zvezkov, ki jih
4%
30 %
53 %
učenci uporabljajo pri pouku slovenščine
učitelj uporablja pripravo, ki jo pripravi/sestavi založba
učbenika in/ali delovnega zvezka, ki ga/ju učenci uporabljajo 56 %
29 %
15 %
pri pouku slovenščine
učitelj izhaja iz priprave, ki jih ponujajo založbe ali ki so jih
43 %
41 %
14 %
pripravili kolegi, vendar jih preoblikuje in dopolni
gradiva, ki jih učitelj uporablja pri pouku, izbere sam
2%
16 %
71 %
Tabela 20: Prisotnost sestavine v učni pripravi učiteljev (n = 67)
Elementi učne priprave
učitelj priprave ne piše
posredovana učna vsebina
navedba oblik, metod dela
navedba ciljev
medpredmetne povezave
povezave med poukom jezika in književnosti
navedba didaktičnih pripomočkov
natančna opredelitev didaktične komunikacije dejavnosti učitelja in učencev
drugo

Vedno
11 %
43 %
13 %
0%
2%
11 %

Delež
9%
64 %
51 %
48 %
48 %
33 %
30 %
24 %
9%

Iz tabel je razvidno, da 9 % učiteljev učne priprave ne piše. Največ učiteljev vedno napiše
pripravo za posamezni sklop (43 %), za vsako uro posebej pa jo največ učiteljev piše pogosto
(38 %). Priprava več kot polovice učiteljev pogosto (53 %) ali vedno (13 %) izhaja iz učbenikov
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in/ali delovnih zvezkov, ki jih učenci uporabljajo pri pouku. Večina učiteljev (59 %) pri
jezikovnem pouku uporablja učbeniški komplet Na pragu besedila. Po pogostosti sledi
učbeniški komplet Z besedo do besede – pri jezikovnem pouku ga uporablja 13 % učiteljev,
4 % učiteljev učbeniških kompletov pri jezikovnem pouku ne uporablja.
Tabela 21: Stopnja zadovoljnosti učiteljev z učbeniški kompleti (n = 64)
Stopnja zadovoljnosti
zadovoljni v celoti
delno zadovoljni, saj morajo nekatere teme ali naloge izpuščati
delno zadovoljni, saj morajo nekatere teme razširiti ali dodajati naloge
delno zadovoljni, saj morajo nekatere teme ali naloge izpuščati, druge pa
razširiti in dodajati
povsem nezadovoljni

Delež
17 %
11 %
20 %
46 %
6%

Večina učiteljev je z učbeniškimi kompleti, ki jih uporabljajo pri jezikovnem pouku, delno
zadovoljna (77 %), največ med njimi je delno zadovoljnih zato, ker morajo nekatere teme ali
naloge izpuščati, druge pa razširiti ali dodajati. Učitelji v učbeniških kompletih najpogosteje
izpuščajo posamezne naloge, vsebine ter (predolga in neaktualna) besedila, dodajajo pa dodatno
razlago in pojasnila, zahtevnejše naloge in aktualnejše primere.
Tabela 22: Ustreznost obravnave posameznih področij jezikovnega kompleta v učbeniških kompletih
(n = 64)
Delež ustreznosti obravnave
posameznega področja jezikovnega
pouka v učbeniških kompletih
Stopnja ustreznosti
sociolingvistične
slovnične
besedilne
teme ter zgodovina
teme
vrste
slovenskega jezika
ustrezna
17 %
20 %
20 %
bolj ustrezna kot neustrezna
63 %
56 %
57 %
bolj neustrezna kot ustrezna
16 %
20 %
18 %
neustrezna
4%
4%
6%

Največ učiteljev presoja, da je obravnava posameznih področij jezikovnega pouka v učbeniških
kompletih bolj ustrezna kot neustrezna, prav tako nobeno področje ne izstopa po višji ali nižji
stopnji ustreznosti.
Da pri pouku najpogosteje uporabljajo učbeniški komplet Na pragu besedila, je navedlo 88 %
učencev, torej ta pomembno vpliva na oblikovanje jezikovnega pouka. Večina učiteljev sicer
nikoli (56 %) ne uporablja priprav, ki jih pripravi/sestavi založba, ali pa jih uporablja redko
(29 %), torej o jezikovnem pouku ne moremo sklepati samo glede na uporabljeni učbeniški
komplet, saj učitelji lahko obravnavo glede na učbeniški komplet spremenijo, dopolnijo ipd.
Izkazalo se je, da so učitelji pri izbiri gradiv precej avtonomni, saj 71 % učiteljev pogosto, 11 %
vedno samostojno izbere gradiva, ki jih uporabljajo pri pouku. Kot najpogostejšo sestavino učne
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priprave so učitelji navedli posredovano učno vsebino – 64 % jih je zapisalo, da v učno pripravo
napišejo posredovano učno vsebino. Cilje v učni pripravi navede (le) 48 % učiteljev. Če
izhajamo iz dejstva, da nam navedeni cilji predstavljajo, kaj želimo s poukom doseči, in so
osnova za načrtovanje pouka, brez njih pa je nemogoče ugotavljati, ali smo prišli, kamor smo
želeli, potem je delež učiteljev, ki zapisujejo cilje v učno pripravo, zaskrbljujoče nizek. Vendar
je verjetno ob tem potrebno upoštevati tudi dejstvo, da ima učitelj najverjetneje v svoji glavi
jasno izoblikovane cilje, h katerim stremi, le v svoji učni pripravi jih eksplicitno ne napiše. O
eksplicitno nezapisanih učnih ciljih pa bi, če bi želeli, lahko sklepali tudi na podlagi zapisane
učne vsebine, ki jo želi učitelj posredovati.
2.4.3

Ravnanja pri obravnavi slovničnih tem

Tabela 23: Pogostost ravnanj pri obravnavi slovničnih tem, kot jo ocenjujejo učitelji (n = 67)
Ravnanja
Delež
Nikoli Redko Pogosto Vedno
obravnava izhaja iz neumetnostnega besedila
2%
49 %
39 %
10 %
na začetku učne ure/učnega sklopa učitelj učencem predstavi
4%
12 %
55 %
29 %
in napove cilje
pouk izhaja iz razlage, učenci poslušajo in sodelujejo z
2%
13 %
75 %
10 %
odgovarjanjem na vprašanja
učenci samostojno ali v manjših skupinah opazujejo
jezikovne pojave učencem posredujem jezikovni »problem«,
4%
52 %
42 %
2%
učenci ga razrešujejo samostojno ali z učiteljevo pomočjo
začetek učne ure/učnega sklopa je namenjen ponovitvi že
0%
25 %
57 %
18 %
obravnavanih vsebin jezikovnega pouka
ko obravnava izhaja iz neumetnostnega besedila, se učitelj v
besedilu osredotoči le na trenutno obravnavani jezikovni 12 %
38 %
40 %
10 %
pojav
pri obravnavi novih vsebin učitelj izhaja iz posameznih
povedi, ki so kar najbolje strukturirane glede na zastavljene
0%
22 %
68 %
10 %
učne cilje
obravnava poteka z deduktivno spoznavno metodo
4%
44 %
52 %
0%
učenci z opazovanjem jezikovnega pojava v besedilu sami
2%
67 %
29 %
2%
oblikujejo definicijo
učenci po obravnavi jezikovnega pojava usvojeno znanje
ponavljajo in utrjujejo z vprašanji, ki zahtevajo reprodukcijo,
0%
6%
57 %
37 %
vaje na ravni besede/besedne zveze/posamezne povedi;
uporaba v podobnih/enakih primerih.
učenci po obravnavi jezikovnega pojava rešujejo nove
naloge/probleme jezikovni pojav uporabijo v lastnem
0%
8%
59 %
33 %
besedilu, jezikovni pojav vrednotijo, preoblikujejo ….
novo znanje učitelj umesti v sistem in ga poveže z že
0%
2%
47 %
51 %
usvojenim znanjem
o obravnavanih vsebinah učitelj z učenci kritično razpravlja
2%
25 %
57 %
16 %
učenci vrednotijo svoje strategije sporazumevanja
4%
47 %
43 %
6%
učitelj učence spodbuja, da izražajo svoja mnenja o
3%
16 %
59 %
22 %
obravnavanih vsebinah
učitelj obravnavo oblikuje glede na sporazumevalne potrebe
2%
25 %
59 %
14 %
učencev v vsakdanjem življenju

101

obravnava je naravnana tako, da učenci razmišljajo o
sporazumevalni izkušnji
spoznavanje jezikovnega sistema poteka po jezikovnih
ravninah
pri ocenjevanju znanja morajo učenci izkazati teoretično
znanje o slovničnih temah
pri ocenjevanju znanja morajo učenci izkazati praktično
slovnično in pravopisno-pravorečno znanje
naloge pisnega ocenjevanja znanja izhajajo iz izhodiščnega
neumetnostnega besedila
naloge pisnega ocenjevanja znanja so podobne nalogam, ki
se pojavljajo na maturi

0%

16 %

67 %

18 %

0%

4%

48 %

48 %

10 %

45 %

41 %

4%

0%

0%

24 %

76 %

0%

10 %

48 %

42 %

0%

4%

56 %

40 %

Kot navajajo učitelji, obravnava slovničnih tem najpogosteje ne izhaja iz besedila, več kot
polovica učiteljev namreč navaja, da nikoli ali redko izhaja iz besedila, vedno pa iz besedila
izhaja le 10 % učiteljev, kar pomeni, da je obravnava zasnovana na tradicionalnem modelu.
Odgovori učencev navedeno delno potrjujejo, nekoliko več učencev (11 %) je zapisalo, da
učitelji pri obravnavi nikoli ne izhajajo iz besedila, nekoliko manj učencev pa je pogostost tega
ravnanja prepoznalo kot pogosto (37 %) in vedno (5 %) prisotno. Učenci so navedli, da novo
snov vedno (14 %), pogosto (42 %), redko (35 %), nikoli (9 %) spoznavajo s pomočjo učbenika
ali delovnega zvezka. Polovica učiteljev se, ko obravnava izhaja iz besedila, v besedilu pogosto
(40 %) ali vedno (10 %) osredotoča le na obravnavani jezikovni pojav. Pri pouku je pri večini
učiteljev najbolj pogosta metoda razlage, ob tem se samostojno ali najverjetneje v kombinaciji
z razlago pojavlja tudi samostojno delo učencev. Učenci navajajo, da učitelji pogosto (54 %)
ali vedno (34 %) uporabljajo metodo razlage. Večina učiteljev meni, da vsaj pogosto obravnavo
oblikuje glede na sporazumevalne potrebe učencev v vsakdanjem življenju, obravnava pa je
naravnana tako, da učenci razmišljajo o sporazumevalni izkušnji. Učenci so do teh ravnanj
učitelja nekoliko bolj kritični, saj 16 % učencev meni, da učitelj nikoli ne oblikuje obravnave
glede na sporazumevalne potrebe učencev v vsakdanjem življenju, 48 % jih meni, da učitelji
tako ravnajo redko, 25 %, da sporazumevalne potrebe učitelji upoštevajo pogosto. Učitelji, kot
navajajo, najpogosteje izhajajo iz opazljivk, izoliranih povedi, ki so v funkciji doseganja
zastavljenih ciljev, kar potrjujejo tudi odgovori učencev, le nekoliko več učencev v primerjavi
z učitelji je navedlo, da učitelji tako ravnajo vedno (29 %), in nekoliko manj, da to počnejo
pogosto (53 %). Učitelji presojajo, da je pri pouku bolj pogosta deduktivna spoznavna metoda,
da pa učenci definicije jezikovnega pojava sami ne oblikujejo pogosto. Ravno pri pogostosti
prisotnosti deduktivne spoznavne metode pri obravnavi so največja odstopanja v odgovorih
učiteljev in učencev, predvsem pri oceni, ali je ta prisotna vedno ali ne.
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Tabela 24: Primerjava odgovorov učiteljev in učencev glede na prisotnost deduktivne spoznavne metode
pri obravnavi slovničnih tem
Delež
Obravnava poteka z
deduktivno metodo
Nikoli
Redko Pogosto Vedno
odgovori učiteljev (n = 67)
4%
44 %
52 %
0%
odgovori učencev (n = 466)
3%
28 %
46 %
23 %

Učitelji navajajo, da učenci po obravnavi jezikovnega pojava večinoma rešujejo tako naloge, ki
zahtevajo reprodukcijo in uporabo jezikovnega pojava v podobnih/enakih primerih kot pri
obravnavi, kot tudi naloge, ki zahtevajo vrednotenje, preoblikovanje itn. jezikovnega pojava.
Prav tako je novo znanje večinoma umeščeno v sistem in povezano z že usvojenim znanjem –
prisotnost sistemizacije. Učitelji z učenci večinoma kritično razpravljajo o obravnavanih
vsebinah, kljub temu pa je delež učiteljev, ki to počnejo redko ali nikoli, velik – nekaj več kot
četrtinski. Več učiteljev učence spodbuja, da izražajo svoja mnenja o obravnavanih vsebinah.
Pri ocenjevanju znanja morajo učenci izkazati teoretično znanje, poudarek pri ocenjevanju
imajo praktična znanja. Ocenjevanja znanja so strukturirana tako, da izhajajo iz izhodiščnega
besedila, naloge pa podobne maturitetnim.
Tabela 25: Značilnosti ocenjevanje slovničnih tem, kot jih ocenjujejo učenci (n = 466)
Delež
Ravnanje pri obravnavi
Nikoli Redko Pogosto
Pri ocenjevanju znanja morajo zapisovati slovnična in
34 %
41 %
17 %
pravopisna pravila, definicije …
Pri ocenjevanju znanja učenci na praktičnih primerih
2%
7%
34 %
pokažejo obvladovanje slovnice in pravopisa.
Naloge ocenjevanja znanja, ki so vezane na preverjanje
2%
19 %
53 %
slovničnih tem, izhajajo iz (ne)umetnostnega besedila.

Vedno
8%
58 %
26 %

Kot lahko vidimo, učenci nekoliko drugače ocenjujejo značilnosti ocenjevanja znanja
slovničnih tem. V večjem deležu učenci menijo, da morajo izkazati teoretično znanje, v
nekoliko manjšem, da morajo vedno izkazati praktično znanje. Prav tako drugače ocenjujejo
delež izhajanja nalog iz izhodiščnega neumetnostnega besedila.
Glede na odgovore lahko sklepam, da je obravnava slovničnih tem pri večini učiteljev
zasnovana po tradicionalnem modelu, ki pa je mestoma presežen, saj so pri obravnavi prisotni
elementi, ki so značilni za osnovni in dopolnjeni komunikacijski model.
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2.4.4

Ravnanja pri obravnavi zgodovine jezika in sociolingvističnih tem

Tabela 26: Ravnanja pri obravnavi zgodovine jezika in sociolingvističnih tem (n = 67)
Delež
Ravnanja
Nikoli Redko Pogosto
obravnava izhaja iz neumetnostnega besedila
20 %
66 %
10 %
pouk izhaja iz razlage, učenci poslušajo in sodelujejo z
0%
18 %
72 %
odgovarjanjem na vprašanja
učenci samostojno ali v manjših skupinah spoznavajo
zgodovino jezika in sociolingvistiko usmerjam spoznavanje
6%
53 %
41 %
učencev
začetek učne ure/učnega sklopa je namenjen ponovitvi
usvojenega znanja s področja zgodovine jezika in
4%
14 %
56 %
sociolingvistiko
ko obravnava izhaja iz neumetnostnega besedila, se učitelj v
besedilu osredotoči le na vsebino, povezano s
6%
38 %
43 %
sociolingvistiko in zgodovino jezika
učenci po obravnavi usvojeno znanje ponavljajo in utrjujejo
2%
34 %
56 %
z vprašanji, ki zahtevajo reprodukcijo
učenci po obravnavi rešujejo nove naloge/probleme
(usvojeno znanje uporabijo v lastnem besedilu, razmišljajo o
2%
16 %
69 %
vlogah slovenščine danes in v preteklosti …)
učenci ob obravnavi vsebin s področja zgodovine jezika in
sociolingvističnih tem kritično razmišljajo o vlogah
0%
6%
62 %
slovenščine danes in v preteklosti, o pomenu jezika, o vlogi
jezikovne politike za razvoj in obstanek slovenskega jezika
novo znanje učitelj umesti v sistem in ga poveže z že
0%
6%
49 %
usvojenim znanjem
učitelj učence spodbuja, da izražajo svoja mnenja o
0%
8%
38 %
obravnavanih vsebinah
obravnava je naravnana tako, da učenci razmišljajo o
2%
8%
41 %
sporazumevalni izkušnji
pri ocenjevanju znanja morajo učenci izkazati teoretično
6%
22 %
44 %
znanje o zgodovini jezika in sociolingvističnih temah
pri ocenjevanju znanja morajo učenci ob konkretnih primerih
razmišljati o pomenu in vlogi zgodovine jezika, o govorcih
2%
14 %
60 %
in vlogah slovenščine …
naloge pisnega ocenjevanja znanja izhajajo iz izhodiščnega
12 %
44 %
36 %
neumetnostnega besedila
naloge pisnega ocenjevanja znanja so podobne nalogam, ki
2%
18 %
62 %
se pojavljajo na maturi

Vedno
4%
10 %
0%

26 %

13 %
8%
12 %

32 %

45 %
54 %
49 %
28 %
24 %
8%
18 %

Izhajanje iz besedila pri obravnavi zgodovine jezika in sociolingvističnih tem je, kot navajajo
učitelji, še manj pogosto kot pri obravnavi slovničnih tem, najpogostejša je metoda razlage –
20 % učiteljev nikoli ne izhaja iz besedila, 66 % pa redko, 72 % učiteljev pogosto uporablja
metodo razlage, 10 % vedno. Podobno navajajo tudi učenci,66 odstopanja so zanemarljiva.

Učenci so v anketnem vprašalniku zapisali, na obravnavo katere teme (povezane z zgodovino jezika ali
sociolingvistiko) so najprej pomislili – pri odgovarjanju so najverjetneje izhajali iz poteka obravnave teme, na
katero so pomislili. Podatke sem tako analizirala ločeno glede na temo – bodisi zgodovino jezika bodisi
sociolingvistiko. Statističnih razlik ni bilo ali pa so bile zanemarljive, zato rezultate predstavljam združeno.
66
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Učenci so navedli, da novo snov vedno (20 %), pogosto (38 %), redko (32 %), nikoli (10 %)
spoznavajo s pomočjo učbenika ali delovnega zvezka. Polovica učiteljev se, ko obravnava
izhaja iz besedila, v besedilu pogosto (40 %) in vedno (10 %) osredotoča le na vsebino,
povezano s sociolingvistiko in zgodovino jezika. Učitelji navajajo, da učenci po obravnavi
jezikovnega pojava večinoma rešujejo tako naloge, ki zahtevajo reprodukcijo in uporabo
jezikovnega pojava v podobnih/enakih primerih kot pri obravnavi, kot tudi naloge, ki zahtevajo
vrednotenje, preoblikovanje itn. jezikovnega pojava – tovrstnih nalog je nekoliko več. Novo
znanje učitelji večinoma umestijo v sistem in povežejo z že usvojenim znanjem – prisotnost
sistemizacije. Začetek ure/učnega sklopa, ki je namenjen obravnavi sociolingvistike in
zgodovine jezike, je pri večini vsaj pogosto namenjen ponovitvi že usvojenega znanja s tega
področja, kar lahko razumemo kot povezovanje z že usvojenim znanjem in umeščanjem nove
snovi v celoto. Učenci navajajo, da učitelji pogosto (54 %) ali vedno (15 %) obravnavo
zgodovine povežejo s sedanjostjo, iz česar je zopet razviden celosten pristop k obravnavi
zgodovine jezika. Učitelji navajajo, da z učenci večinoma kritično razpravljajo o obravnavanih
vsebinah, delež je nekoliko večji kot pri obravnavi slovničnih vsebin. Tudi več učiteljev učence
vedno spodbuja, da izražajo svoja mnenja o obravnavanih vsebinah. Učenci so te deleže ocenili
nekoliko nižje kot učitelji, a je iz odgovorov tudi pri učencih razvidno, da učitelji pri obravnavi
sociolingvistike in zgodovine jezika bolj pogosto kot pri slovničnih temah spodbujajo kritično
razmišljanje in izražanje mnenj o obravnavanih vsebinah. Naloge ocenjevanja znanja
najpogosteje redko (44 % učiteljev) izhajajo iz izhodiščnega besedila. Pri ocenjevanju znanja
morajo učenci večinoma izkazati teoretično znanje, večji poudarek pa dajejo učitelji
razmišljanju učencev o pomenu in vlogi zgodovine jezika, o govorcih in vlogah slovenščine …
Naloge so večinoma vsaj pogosto podobne nalogam, ki se pojavljajo na maturi. Odgovori
učencev, ki se navezujejo na ocenjevanje znanja sociolingvistike in zgodovine jezika, so skladni
z odgovori učiteljev.
Glede na odgovore lahko sklepam, da obravnava sociolingvističnih tem in zgodovine jezika pri
večini učiteljev izhaja iz tradicionalnega modela, ta pa je s prisotnostjo elementov, ki so značilni
za osnovni in dopolnjeni komunikacijski model, večkrat presežen.
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2.4.5

Ravnanja pri obravnavi besedilnih vrst

Tabela 27: Ravnanja pri obravnavi besedilnih vrst (n = 67)
Ravnanja
obravnava izhaja iz neumetnostnega besedila
učenci samostojno ali v manjših skupinah z opazovanjem
besedila ugotovijo značilnosti obravnavane besedilne vrste,
pri opazovanju učence usmerja učitelj
začetek učne ure/učnega sklopa je namenjen ponovitvi že
usvojenega znanja besedilnih vrst
ko obravnava izhaja iz neumetnostnega besedila, se učitelj
osredotoča le na značilnosti obravnavane besedilne vrste
obravnava poteka z deduktivno spoznavno metodo
obravnava poteka z induktivno spoznavno metodo
učenci po obravnavi usvojeno znanje ponavljajo in utrjujejo
z vprašanji, ki zahtevajo poznavanje značilnosti besedilne
vrste, uporaba v podobnih/enakih primerih
učenci po obravnavi rešujejo nove naloge/probleme (znanje
o besedilnih vrstah uporabljajo v novih kontekstih …)
novo znanje učitelj umesti v sistem in ga poveže z že
usvojenim znanjem
o obravnavanih vsebinah učitelj z učenci kritično razpravlja
učenci razmišljajo o svojih strategijah sporazumevanja
učitelj učence spodbuja, da izražajo svoja mnenja o
obravnavanih vsebinah
obravnavo učitelj oblikuje glede na sporazumevalne potrebe
učencev v vsakdanjem življenju
obravnava je naravnana tako, da učenci razmišljajo o
sporazumevalni izkušnji/rabi
obravnave besedilnih vrst se učitelj loteva na enak način
(struktura podatkov/informacij, ki jih posredujem)
pri ocenjevanju znanja morajo učenci izkazati teoretično
znanje o besedilnih vrsta
pri ocenjevanju znanja morajo učenci izkazati praktično
znanje o besedilnih vrstah
naloge pisnega ocenjevanja znanja izhajajo iz izhodiščnega
neumetnostnega besedila
naloge pisnega ocenjevanja znanja so podobne nalogam, ki
se pojavljajo na maturi

Nikoli
2%

Delež
Redko Pogosto
8%
25 %

Vedno
65 %

4%

12 %

74 %

10 %

2%

14 %

59 %

25 %

2%

14 %

68 %

16 %

4%
0%

55 %
8%

33 %
66 %

8%
26 %

4%

14 %

57 %

25 %

2%

4%

57 %

37 %

2%

10 %

43 %

45 %

2%
2%

14 %
28 %

58 %
46 %

26 %
24 %

2%

12 %

54 %

32 %

2%

8%

63 %

27 %

2%

8%

63 %

27 %

6%

39 %

49 %

6%

18 %

52 %

28 %

2%

0%

4%

23 %

73 %

2%

20 %

41 %

37 %

0%

2%

59 %

39 %

Obravnava besedilnih vrst pri večini učiteljev vedno (65 %) izhaja iz neumetnostnega besedila,
kar ni presenetljivo, saj je izhodiščno besedilo verjetno v obliki besedilne vrste, ki jo učenci
spoznavajo, in tako služi kot primer rabe. Učitelji menijo, da obravnavo oblikujejo v skladu s
sporazumevalnimi potrebami učencev v vsakdanjem življenju in da učenci razmišljajo o
sporazumevalni izkušnji, učenci so do tega nekoliko bolj kritični, saj pogostost tega ravnanja
ocenjujejo nekoliko nižje. Pri obravnavi besedilnih vrst naj bi po navedbah učiteljev učenci bolj
pogosto kot pri obravnavi slovničnih tem ter sociolingvističnih tem in zgodovine jezika s
samostojnim delom (lahko tudi v manjših skupinah) opazovali besedilno vrsto in sami
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ugotavljali njene značilnosti. Učenci navajajo, da učitelji še vedno pogosto (55 %) ali vedno
(24 %) uporabljajo metodo razlage in da novo snov vedno (29 %), pogosto (43 %), redko
(21 %), nikoli (7 %) spoznavajo s pomočjo učbenika ali delovnega zvezka. Učitelji navajajo,
da je induktivna spoznavna metoda bolj pogosta od deduktivne, odgovori učencev pa kažejo,
da je razmerje med eno in drugo enakovredno. Učitelji se pri obravnavi besedilnih vrst v
izhodiščnem besedilu pogosto (68 %) ali vedno (16 %) osredotočajo le na značilnosti
obravnavane besedilne vrste, kar kaže na to, da izhodiščno besedilo služi kot primer rabe in
vzorec, na podlagi katerega učenci spoznavajo lastnosti besedilne vrste. Učitelji navajajo, da
učenci po obravnavi besedilne vrste večinoma rešujejo tako naloge, ki zahtevajo reprodukcijo
in uporabo v podobnih/enakih primerih kot pri obravnavi, kot tudi naloge, ki zahtevajo
vrednotenje, preoblikovanje itn. jezikovnega pojava – delež je zelo podoben. Novo znanje je
večinoma vsaj pogosto umeščeno v sistem in povezano z že usvojenim znanjem. Učitelji imajo
za obravnavo besedilnih vrst različne pristope – 39 % učiteljev navaja, da se obravnave
besedilnih vrst redko lotevajo na enak način, 49 % jih navaja, da se obravnave pogosto lotevajo
na enak način. Učitelji večinoma z učenci večinoma kritično razpravljajo o obravnavanih
vsebinah in spodbujajo učence, da izražajo svoja mnenja o obravnavanih vsebinah ter
razmišljajo o svojih strategijah sporazumevanja. Pri ocenjevanju znanja morajo učenci izkazati
teoretično znanje, poudarek pri ocenjevanju pa imajo praktična znanja. Ocenjevanja znanja so
strukturirana tako, da izhajajo iz izhodiščnega besedila, naloge pa v velikem deležu vsaj
pogosto podobne maturitetnim.
Glede na odgovore lahko sklepam, da obravnava besedilnih vrst pri večini učiteljev izhaja iz
osnovnega ali dopolnjenega komunikacijskega modela.
2.4.6

Ravnanja pri obravnavi, ki izhaja iz neumetnostnega besedila

Najprej je smiselno pogledati, kako pogosto obravnava pri jezikovnem pouku izhaja iz besedila,
tako pa ob (ne)prisotnosti temeljnega gradnika komunikacijskega modela ugotovimo, ali pouk
izhaja iz komunikacijskega ali tradicionalnega modela. V nadaljevanju je smiselno pogledati,
kateri elementi so prisotni, ko pouk izhaja iz komunikacijskega modela, tako pa ugotoviti, ali
so prisotni elementi osnovnega ali dopolnjenega komunikacijskega modela.
Tabela 28: Izhajanje iz besedila pri obravnavi posameznih področij po mnenju učiteljev (n = 67) in
učencev (n = 466)
Delež
Področje obravnave
nikoli redko pogosto vedno
slovnične teme (učitelji)
2%
49 %
39 %
10 %
slovnične teme (učenci)
11 %
47 %
37 %
5%
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zgodovina jezika in sociolingvistične teme (učitelji)
zgodovina jezika in sociolingvistične teme (učenci)
besedilne vrste (učitelji)
besedilne vrste (učenci)

20 %
18 %
2%
0%

66 %
74 %
8%
10 %

10 %
7%
25 %
18 %

4%
1%
65 %
72 %

Kot je razvidno iz tabele, obravnava slovničnih tem najpogosteje redko izhaja iz besedila. Delež
pogostega izhajanja iz besedila je za 10 % manjši, vedno pa iz besedila izhaja le peščica
učiteljev. Glede na to lahko sklepam, da je delež obravnave, ki ne izhaja iz besedila, pri
slovničnih temah več kot polovičen, torej v večini primerov izhaja iz tradicionalnega modela,
ki pa je lahko skozi celotno obravnavo presežen. Delež neizhajanja iz besedila je pri obravnavi
zgodovine jezika in sociolingvističnih tem še nekoliko večji, torej zopet v več kot polovici
primerov izhaja iz tradicionalnega modela, ki pa je lahko presežen z elementi, ki za tradicionalni
model niso značilni. Delež izhajanja iz besedila je največji pri obravnavi besedilnih vrst, kar
gre verjetno pripisati dejstvu, da je izhodiščno besedilo v funkciji ponazoritve obravnavane
besedilne vrste, kar dokazujejo tudi odgovori učiteljev, da se pri obravnavi večinoma
osredotočajo le na značilnosti obravnavane besedilne vrste. Pri besedilnih vrstah obravnava
torej sicer večinoma izhaja iz komunikacijskega modela, vendar je uresničevanje vseh
elementov dopolnjenega modela pod vprašajem.
Tabela 29: Pogostost ravnanj pri obravnavi, ki izhaja iz neumetnostnega besedila, kot jih ocenjujejo
učitelji (n = 67) in učenci (n = 466)
Delež
Ravnanja
Nikoli Redko Pogosto Vedno
učitelj učence motivira za delo z besedilom (n = 67)
4%
10 %
55 %
31 %
učitelj učence seznani s temo besedila (n = 67)
2%
10 %
64 %
24 %
učitelj učence seznani s temo besedila (n = 466)
4%
25 %
49 %
22 %
učitelj pove namen/cilj dela z besedilom (n = 67)
0%
12 %
49 %
39 %
učitelj pove namen/cilj dela z besedilom (n = 466)
10 %
34 %
40 %
15 %
učitelj predstavi način obravnave (n = 67)
0%
23 %
56 %
21 %
učitelj predstavi način obravnave (n = 466)
14 %
35 %
37 %
15 %
učitelj napove besedilo (n = 67)
0%
2%
49 %
49 %
učitelj po sprejemanju preveri razumevanje besedila (n = 67)
0%
2%
39 %
59 %
učitelj po sprejemanju preveri razumevanje besedila (n =
2%
9%
43 %
46 %
466)
po sprejemanju besedila sledi okoliščinska razčlemba
0%
4%
49 %
47 %
besedila (n = 67)
po sprejemanju besedila sledi okoliščinska razčlemba
2%
12 %
42 %
44 %
besedila (n = 466)
učitelj posveča pozornost okoliščinam, ki so vplivale na
0%
6%
61 %
33 %
sporočevalčevo izbiro jezikovnih izraznih sredstev (n = 67)
učitelj posveča pozornost okoliščinam, ki so vplivale na
4%
25 %
51 %
19 %
sporočevalčevo izbiro jezikovnih izraznih sredstev (n = 466)
po sprejemanju besedila sledi jezikovna in/ali tvarna in/ali
0%
10 %
50 %
40 %
metajezikovna razčlemba besedila (n = 67)
po sprejemanju besedila sledi opazovanje in opisovanje
0%
12 %
55 %
33 %
jezikovnega pojava (n = 67)
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po sprejemanju besedila sledi opazovanje in opisovanje
jezikovnega pojava (n = 466)
spoznanja, ugotovljena na podlagi besedila, učitelj sintetizira
bodisi v obliki definicije bodisi kakorkoli drugače (n = 67)
učitelj usvojeno jezikovno znanje umesti v celoto/sistem po
obravnavi določenega sklopa (n = 67)
učenci vrednotijo informacije iz besedila (n = 67)
učenci pred sprejemanjem besedila sodelujejo pri pogovoru
o strategijah sporazumevanja, vrstah besedil (n = 67)
učenci pred sprejemanjem besedila sodelujejo pri pogovoru
o strategijah sporazumevanja, vrstah besedil (n = 466)
učitelj učence spodbuja, da obravnavana besedila sprejemajo
kritično razmišljajo, kako so informacije podane, so
resnične, kakšen namen skušajo doseči … (n = 67)
učitelj učence spodbuja, da obravnavana besedila sprejemajo
kritično razmišljajo, kako so informacije podane, so
resnične, kakšen namen skušajo doseči … (n = 466)
učitelj učence spodbuja, da besedila presojajo na podlagi
jasno oblikovanih meril/kriterijev (n = 67)
učitelj učence spodbuja, da besedila presojajo na podlagi
jasno oblikovanih meril/kriterijev (n = 466)

2%

24 %

50 %

23 %

0%

10 %

53 %

37 %

0%

8%

45 %

47 %

0%

11 %

71 %

18 %

0%

23 %

62 %

15 %

5%

29 %

51 %

16 %

2%

2%

53 %

43 %

4%

25 %

49 %

21 %

2%

16 %

53 %

29 %

6%

26 %

50 %

18 %

Iz navedb učiteljev lahko sklenem, da obravnavo, ki izhaja iz neumetnostnega besedila, učitelji
največkrat pogosto strukturirajo tako, da omogoča razvijanje kritične sporazumevalne
zmožnosti, saj obravnava pogosto vključuje sestavine, ki so po kognitivno-kritičnem
komunikacijskem modelu predvidene za delo z besedilom in omogočajo razvijanje kritične
sporazumevalne zmožnosti. Iz tabele je razvidno, da nekoliko večji delež učiteljev učencem ne
predstavi načina obravnave in pri obravnavi manjšo pozornost namenja pogovoru o strategijah
sporazumevanja, vrstah besedil pred samo obravnavo in učencev ne spodbuja k presojanju
besedil na podlagi jasno oblikovanih meril/kriterijev.
Navedbe učencev se večinoma skladajo z navedbami učiteljev, pogostost ravnanj pri obravnavi,
ki izhaja iz besedila, ocenjujejo zelo podobno, kar dodatno potrjuje, da je obravnavna največkrat
pogosto zasnova tako, da učenci lahko dosežejo cilj temeljni cilj (jezikovnega) pouka
slovenščine, to je kritična sporazumevalna zmožnost. Pri določenih ravnanjih se pri oceni
pogostosti pojavijo večja odstopanja ocen učiteljev in učencev.
Tabela 30: Pogostost ravnanj pri obravnavi (ki izhaja iz neumetnostnega besedila), pri kateri učitelji (n
= 67) in učenci (n = 466) z večjimi razlikami v deležu ocenjujejo pogostost ravnanj
Delež
Področje obravnave
nikoli redko pogosto vedno
učitelj pove namen/cilj dela z besedilom (n = 67)
0%
12 %
49 %
39 %
učitelj pove namen/cilj dela z besedilom (n = 466)
10 %
34 %
40 %
15 %
učitelj predstavi način obravnave (n = 67)
0%
23 %
56 %
21 %
učitelj predstavi način obravnave (n = 466)
14 %
35 %
37 %
15 %
učitelj posveča pozornost okoliščinam, ki so vplivale na
0%
6%
61 %
33 %
sporočevalčevo izbiro jezikovnih izraznih sredstev (n = 67)
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učitelj posveča pozornost okoliščinam, ki so vplivale na
sporočevalčevo izbiro jezikovnih izraznih sredstev (n = 466)
učitelj učence spodbuja, da obravnavana besedila sprejemajo
kritično, razmišljajo, kako so informacije podane, so
resnične, kakšen namen skušajo doseči … (n = 67)
učitelj učence spodbuja, da obravnavana besedila sprejemajo
kritično, razmišljajo, kako so informacije podane, so
resnične, kakšen namen skušajo doseči … (n = 466)

4%

25 %

51 %

19 %

2%

2%

53 %

43 %

4%

25 %

49 %

21 %

Iz tabele je razvidno, da učenci v manjšem deležu ocenjujejo, da učitelj vedno pove, kaj je
namen/cilj dela z besedilom pri jezikovnem pouku, nasprotno pa v večjem deležu ocenjujejo
redkost tega ravnanja. Podobno je s posvečanjem pozornosti okoliščinam, ki so vplivale na
sporočevalčevo izbiro jezikovnih izraznih sredstev. Učenci tudi pri tem ravnanju v manjšem
deleže ocenjujejo, da se učitelj vedno posveča tem okoliščinam, obratno pa v večjem deležu
ocenjujejo redko prisotnost takega ravnanja. Neskladje je moč opaziti tudi pri predstavljanju
načina obravnave. 14 % učencev navaja, da učitelji nikoli ne predstavijo načina obravnave,
medtem ko učitelji menijo, da je način obravnave predstavljen vsaj redko, večinoma pa pogosto.
Z razvijanjem kritičnega mišljenja in kritičnosti je od vseh ravnanj, kjer se pojavljajo večje
razlike, verjetno najbolj povezano spodbujanje učencev, da besedila sprejemajo kritično,
razmišljajo, kako so informacije podane, ali so resnične, kakšen je njihov namen ipd. Največja
razlika med učitelji in učenci se pojavlja pri pogostosti ravnanja redko in vedno. Učitelji v
večjem deležu kot učenci ocenjujejo, da pri obravnavi vedno spodbujajo kritično mišljenje,
nasprotno pa učenci ocenjujejo, da učitelji le redko spodbujajo kritično mišljenje.
2.4.7

Pogledi učiteljev na jezikovni pouk

Tabela 31: Strinjanje oz. nestrinjanje učiteljev s trditvami, povezanimi z jezikovnim poukom (n = 67)
Delno se
Strinjam
Ne
strinjam,
Trditev
se
strinjam se
delno se ne
strinjam
Učenci potrebujejo znanje o jeziku in se morajo
zavedati različnih vlog, ki jih ima jezik npr. spoznavne,
94 %
0%
6%
komunikacijske, narodnopovezovalne, družbene.
Učenci morajo ob koncu gimnazijskega izobraževanja
86 %
2%
12 %
poznati jezikovni sistem.
Dobro poznavanje jezikovnega sistema je za pouk
slovenščine v gimnaziji pomembnejše kot osrediščenje
16 %
47 %
37 %
na funkcionalno pismenost učencev.
Pouk mora biti usmerjen v opisovanje jezikovnega
10 %
39 %
51 %
sistema.
Razvita kritična sporazumevalna zmožnost pri učencih
46 %
11 %
43 %
je pomembnejša od poznavanja jezikovnega sistema.
Da lahko učenci razvijejo kritično sporazumevalno
zmožnost, je nujno poznavanje jezikovnega sistema in
67 %
6%
27 %
sistemskih možnosti jezika.
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Učenje sporazumevanja je vezano tudi na kulturno
okolje, v katerem prihaja do sporazumevanja, zato je
potrebno učence opozoriti tudi na ta vidik.
Pouk slovenščine, ki poteka v skladu z učnim načrtom,
omogoča vzgojo kritičnih posameznikov z razvito
sporazumevalno zmožnostjo, znanjem o jeziku in
njegovih sistemskih možnostih ter z jezikovno in
kulturno zavestjo.
Doseganje temeljnih ciljev jezikovnega pouka je
mogoče le preko sporazumevalnih izkušenj učencev
(delo z besedili).
Razvijanje jezikovne zmožnosti ni naloga le pouka
slovenščine, učenci morajo svojo jezikovno zmožnost
razvijati tudi pri ostalih predmetih.
Skrbi za razvoj jezikovne zmožnosti učencev je pri
ostalih predmetih v gimnaziji posvečene dovolj
pozornosti.

90 %

2%

8%

43 %

10 %

47 %

51 %

10 %

39 %

96 %

0%

4%

6%

78 %

16 %

Iz tabele je razvidno, da so pogledi učiteljev na jezikovni pouk mestoma zelo usklajeni,
mestoma pa prihaja do razlik in neenotnosti. Tako se 94 % učiteljev strinja, da učenci
potrebujejo znanje o jeziku in se zavedajo njegovih različnih vlog, 86 % se jih strinja, da morajo
učenci ob koncu gimnazijskega izobraževanja poznati jezikovni sistem. Znanje o jeziku in
poznavanje jezikovnega sistema in dojemanje jezika kot sistem je sicer prisotno v vseh modelih
jezikovnega pouka, še posebej pa poudarjeno v tradicionalnem modelu. Mnenja so bolj deljena,
ko gre za osredotočanje na jezikovni sistem in funkcionalno pismenost učencev pri jezikovnem
pouku in usmerjanje jezikovnega pouka v opisovanje jezikovnega sistema oz. razvito kritično
sporazumevalno zmožnost. 16 % učiteljev meni, da je poznavanje jezikovnega sistema
pomembnejše od osrediščanja na funkcionalno pismenost. S to trditvijo se v celoti ne strinja
47 % učiteljev, preostali delež se s trditvijo delno strinja in delno ne strinja. 10 % učiteljev
meni, da mora biti jezikovni pouk usmerjen v opisovanje jezikovnega sistema, nestrinjanje s
tem navaja 47 % učiteljev. Izobraziti posameznike v dobre poznavalce jezika je glavni cilj
tradicionalnega

modela,

izobraziti

funkcionalno

pismene

posameznike

pa

cilj

komunikacijskega modela, razvita kritična sporazumevalna zmožnost učenca pa cilj kritičnokognitivnega komunikacijskega modela. 11 % učiteljev je mnenja, da je poznavanje
jezikovnega sistema bolj pomembno kot razvita kritična sporazumevalna zmožnost, obratno pa
meni 46 % učiteljev. Večina učiteljev (67 %) se strinja, da je razvijanje kritične sporazumevalne
zmožnosti mogoče le, če učenci poznajo jezikovni sistem in sistemske možnosti jezika. Iz
navedenega lahko sklepam, da vsaj 10 % učiteljev izkazuje zelo tradicionalne poglede na
jezikovni pouk, saj izpostavljajo pomen jezikovnega znanja ter poznavanje jezikovnega
sistema. Slaba polovica učiteljev te poglede zagotovo nadgrajuje z elementi, ki so značilni za
osnovni in dopolnjeni komunikacijski model, preostali učitelji pa izkazujejo poglede, značilne
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tako za tradicionalni kot tudi oba komunikacijska modela, torej lahko rečem, da pogledi na
jezikovni pouk izhajajo iz tradicionalnega modela, ki ga mestoma nadgradijo z elementi obeh
komunikacijskih modelov.
Učitelji so enotni, da je učenje sporazumevanja, torej tudi jezikovni pouk, vezano na kulturno
okolje, v katerem prihaja do sporazumevanja, zato je pri jezikovnem pouku pomembno, da se
učence opozarja tudi na ta vidik, s čimer se strinja 90 % učiteljev. Najbolj enotni (96 %) so
glede stališča, da razvijanje jezikovne zmožnosti ni naloga le pouka slovenščine in da morajo
učenci to zmožnost razvijati tudi pri ostalih predmetih. 78 % učiteljev ob tem meni, da skrbi za
razvoj jezikovne zmožnosti pri ostalih predmetih v gimnaziji ni posvečene dovolj pozornosti.
Ta naloga je torej, če verjamemo učiteljem slovenščine, vezana v šolskem prostoru le na pouk
slovenščine.
Najbolj deljena pa so mnenja, ki zadevajo učni načrt in v njem predvideno metodo delo z
besedili. Le 43 % se v celoti strinja, da pouk slovenščine, skladen z učnim načrtom, omogoča
vzgojo kritičnih posameznikov z razvito sporazumevalno zmožnostjo, znanjem o jeziku in
njegovih sistemskih možnostih ter z jezikovno in kulturno zavestjo. 47 % učiteljev se s to
trditvijo strinja le delno, kar lahko pomeni, da učni načrt in pouk, skladen z njim, le delno
omogočata vzgojo kritičnih posameznikov z razvito sporazumevalno zmožnostjo, znanjem o
jeziku in njegovih sistemskih možnostih ter z jezikovno in kulturno zavestjo. To lahko
razumem, da 10 % učiteljev v celoti opozarja na pomanjkljivosti učnega načrta za uresničevanje
temeljnega cilja (jezikovnega) pouka slovenščine, 47 % pa delno. Večina učiteljev (51 %) meni,
da je doseganje temeljnih ciljev jezikovnega pouka mogoča le preko sporazumevalnih izkušenj.
Bolj zanimivo je, da se s tem ne strinja 10 % učiteljev. Ti učitelji so kot glavni cilj jezikovnega
pouka, ki bi ga morali učenci usvojiti po njihovem mnenju, navedli pravopis, spontano
nastopanje v zbornem jeziku, sporazumevalno zmožnost ali funkcionalno pismenost (ta cilj so
navedli 3 učitelji), pismenost, zmožnost tvorjenja besedil. Kot glavni cilj, ki je izpostavljen v
učnem načrtu, so navedli obvladovanje tvorbe besedilnih vrst (ta cilj so navedli 3 učitelji);
sporazumevalno zmožnost (ta cilj sta navedla 2 učitelja); razumevanje besedil in okoliščin ter
jezikovne posebnosti; metajezikovno zmožnost. Zagotovo bi bilo zanimivo izvedeti, katere
metode dela bi izbralo teh 10 % učiteljev, da bi dosegali zapisane (temeljne) cilje. 39 %
učiteljev, ki se delno strinjajo s trditvijo, da je doseganje temeljnih ciljev jezikovnega pouka
mogoče le preko sporazumevalnih izkušenj učencev, je verjetno merilo na to, da lahko te cilje
dosegamo s kombinacijo različnih metod in ne le s sporazumevalnimi izkušnjami, kot je
zapisano v trditvi.
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2.4.8

Pogledi učencev na jezikovni pouk

Učenci (n = 466) jezikovni pouk večinoma vidijo kot nezanimiv, saj je 70 % učencev navedlo,
da jezikovni pouk ni zanimiv, bolj zanimiv kot pouk jezika se jim zdi pouk književnosti, saj le
18 % učencev meni, da je jezikovni pouk bolj zanimiv od književnega. Glavni razlog – navaja
ga 20 % učencev – za nezanimivost jezikovnega pouka je v preobilici teorije oz. da je predmet
preveč teoretičen. Sledijo razlogi, da je preveč podrobnosti (13 %), da jih snov ne zanima
(12 %), da je jezikovni pouk monoton (12 %), dolgočasen (10 %), da je učencem bolj všeč pouk
književnosti (7 %), ostali razlogi so manj pogosti (neuporabnost jezikovnega pouka, preveč vaj,
nerazumljivost jezikovnega pouka, zahtevnost jezika, nezanimivost jezika samega po sebi …).
Razlogi za zanimivost so še bolj raznovrstni, najbolj pogost razlog (17 %) je povezan z
učiteljevo razlago – ta je bodisi zanimiva bodisi razumljiva bodisi dobra, sledijo razlogi, da se
učenci pri jezikovnem pouku naučijo veliko novega (13 %), da je snov uporabna (9 %), ostali
razlogi so manj pogosti (zanimivost snovi, zanimanje za jezik, odkrivanje vsakodnevnih napak,
logičnost jezika …). Pokazala se je korelacija med učnim uspehom pri slovenščini in mnenjem
o zanimivosti pouka. Tisti, ki so imeli v preteklem letu pri slovenščini nižjo oceno, v večjem
deležu menijo, da jezikovni pouk ni zanimiv, saj kar 95 % v preteklem letu zadostnih učencev
meni, da je jezikovni pouk nezanimiv. Takisto meni 68 % v preteklem letu dobrih učencev,
67 % prav dobrih in 70 % odličnih učencev, kar je v primerjavi z zadostnimi učenci za dobro
petino manjši delež.
Uporabnost predmeta učenci ocenjujejo bolj pozitivno, saj jih 73 % navaja, da je znanje,
pridobljeno pri jezikovnem pouku, uporabno in pomembno v življenju. V primerjavi z znanjem,
ki ga pridobijo pri književnem pouku, se večini (71 %) zdi znanje, ki ga pridobijo pri jezikovnim
pouku, bolj uporabno. Najbolj pogost in izstopajoč razlog za uporabnost je uporabnost znanja
v vsakdanjem življenju (86 %), prav tako je to po drugi strani eden izmed glavnih razlogov, da
jezikovni pouk ni uporaben, saj 54 % učencev navaja, da jezikovni pouk ni uporaben, saj da
pridobljeno znanje ni uporabno v vsakdanjem življenju, 21 % učencev navaja, da je neuporaben
zaradi preobilice teorije, 12 %, da je preveč podrobnosti. Zopet se je pokazala korelacija med
uspehom pri slovenščini in mnenjem o uporabnosti in pomembnosti znanja, pridobljenega pri
jezikovnem pouku. Učenci z v preteklem letu zadostno oceno pri slovenščini v povprečju zopet
najslabše ocenjujejo uporabnost in pomembnost znanja v življenju. Najboljše pa uporabnost in
pomembnost ocenjujejo učenci z v preteklem letu odlično oceno pri slovenščini. Tako se 59 %
učencem z v preteklem letu zadostno oceno ter 82 % učencem z v preteklem letu odlično oceno
zdi znanje uporabno in pomembno.
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Tabela 32: Strinjanje oz. nestrinjanje učencev s trditvami, povezanimi z jezikovnim poukom in jezikom
Trditev
Strinjam se
Ne strinjam se
Pri pouku imam dovolj priložnosti za sporazumevanje (poslušanje
91 %
9%
ali branje besedil, govorno nastopanje, pisanje).
Jezikovni sistem je množica pravil in izjem, zato poznavanje
17 %
83 %
sistema ni pomembno.
Jezik nam ponuja različne možnosti, med katerimi lahko
94 %
6%
izbiramo, ko se sporazumevamo z drugimi.
Vsako besedilo je povezano z določeno kulturo in njenimi
vrednotami, zato je uspešno sporazumevanje in razumevanje z
83 %
17 %
drugimi odvisno tudi od poznavanja kulture.
Pomembno je, da razmišljamo o svojem jeziku in
sporazumevanju, saj tako lažje razumemo svoje odzive ali
90 %
10 %
popravimo napake.
Jezik je smiselno spoznavati tako, da izhajamo iz besedil, da rabo
85 %
15 %
jezika opazujemo v besedilu.
Pri pouku jezika nas učitelj velikokrat opozarja na znanje, ki je
93 %
7%
potrebno za maturo.
Pri pouku jezika razmišljamo o rabi jezika.
81 %
19 %
Pri pouku jezika kritično razpravljamo o jeziku.
54 %
46 %

Večina učencev (91 %) meni, da ima pri jezikovnem pouku dovolj priložnosti za
sporazumevanje, torej je jezikovni pouk zasnovan na način, da učencem omogoča sodelovanje
pri pouku in aktivno vlogo v njem. Seveda moramo upoštevati, da gre za oceno učencev, ki so
lahko pri pouku povsem zadovoljni z vlogo tihega zapisovalca povedanega, zato pa tudi ne
željni možnosti za sporazumevanje. To deloma potrjuje tudi dejstvo, da 65 % jezik raje
spoznava s pomočjo deduktivne spoznavne metode, ki zahteva manj učenčeve aktivnosti.
Jezikovni pouk bi moral vključevati tako induktivno kot deduktivno metodo spoznavanja,
prisotnost in ustreznost ene ali druge bi moral presoditi učitelj, da bo kar najbolje dosegal
zastavljene cilje pouka. Prav tako večina učencev (81 %) ocenjuje, da pri pouku jezika
razmišljajo o rabi jezika, nekoliko manj učencev (54 %) ocenjuje, da pri pouku jezika o jeziku
kritično razpravljajo. Učenci se zavedajo, da je poznavanje jezikovnega sistema pomembno.
Pokazala se je korelacija med pogledom na pomembnost poznavanja jezikovnega sistema in
učnim uspehom pri slovenščini v preteklem letu. V lanskem šolskem letu zadostni učenci v
največjem deležu menijo, da poznavanje jezikovnega sistema ni potrebno, saj 46 % učencev z
zadostno oceno meni, da je jezikovni sistem množica pravil in izjem, zato pa poznavanje
sistema nepotrebno, ta delež pri učencih z višjo oceno ne presega 20 %. Učenci se zavedajo, da
jezik ponuja različne možnosti, med katerimi izbiramo, ko se sporazumevamo z drugimi, in da
je uspešno sporazumevanje z drugimi odvisno tudi od poznavanja kulture, torej se zavedajo
pomena kulture, ki jo ima ta na jezik in sporazumevanje. Prav tako pomembno vlogo pripisujejo
refleksiji o jeziku, ki lahko pripore k razumevanju odzivov in odpravi napak. Učencem se zdi
smiselno, da jezik spoznavajo s pomočjo sporazumevalne izkušnje, da pri spoznavanju jezika
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izhajajo iz rabe, iz besedil. Da jezikovni pouk veliko pozornost namenja maturi in se osredotoča
nanjo, potrjujejo tudi odgovori učencev, saj 93 % učencev navaja, da učitelj pri jezikovnem
pouku veliko opozarja na znanje, ki je potrebno za maturo.

2.5 Potrditev ali zavrnitev hipotez
Hipoteza 1: Jezikovni pouk pri pouku slovenščine obsega manjši delež od pouka književnosti,
kar je posledica obsežnosti snovi književnega pouka.
Prvo hipotezo lahko potrdim, saj je anketa učiteljev in učencev pokazala, da je pri pouku
slovenščine večji delež namenjen pouku književnosti, glavni razlog, ki ga za neenakovrednost
področij navajajo učitelji, pa obsežnost snovi književnega pouka, ki je predvidena v učnem
načrtu.
Hipoteza 2: Komunikacijski pouk je bolj prisoten pri obravnavi besedilnih vrst, tradicionalni
pouk pa pri obravnavi slovničnih tem ter obravnavi sociolingvističnih tem in zgodovine
slovenskega knjižnega jezika.
Drugo hipotezo lahko skoraj v celoti potrdim, saj so odgovori učiteljev in učencev pokazali, da
je pri obravnavi besedilnih vrst pri večini učiteljev prisoten komunikacijski model, pri
obravnavi slovničnih tem ter obravnavi sociolingvističnih tem in zgodovine jezika pa
tradicionalni pouk. Delež obravnave, ki ne izhaja iz besedila, je pri slovničnih temah več kot
polovičen, torej v večini primerov izhaja iz tradicionalnega modela. Delež neizhajanja iz
besedila je pri obravnavi zgodovine jezika in sociolingvističnih tem še nekoliko večji, torej
zopet v več kot polovici primerov izhaja iz tradicionalnega modela. Delež izhajanja iz besedila
je največji pri obravnavi besedilnih vrst, besedilo je pri obravnavi večinoma v funkciji
ponazoritve obravnavane besedilne vrste, torej izhaja iz komunikacijskega modela, upoštevajoč
tudi lastnosti tradicionalnega modela. Potrebno pa je opozoriti, da je tradicionalni pouk skozi
obravnavo mestoma presežen, saj so pri obravnavi prisotni elementi, ki so značilni za osnovni
in dopolnjeni komunikacijski pouk, zato hipoteze ne morem povsem v celoti potrditi.
Hipoteza 3: Učitelji pri obravnavi izhajajo iz učbenikov in/ali delovnih zvezkov, učenci novo
snov spoznavajo s pomočjo učbenikov in/ali delovnih zvezkov.
Tretjo hipotezo lahko potrdim, saj učitelji navajajo, da njihova priprava na jezikovni pouk
pogosto (53 %) ali vedno (13 %) izhaja iz učbenikov in/ali učbenikov, ki jih učenci uporabljajo
pri pouku. Hipotezo potrjujejo tudi odgovori učencev, saj so ti po posameznih področjih
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jezikovnega pouka opredelili do pogoste uporabe učbenikov ali delovnih zvezkov pri
obravnavi. Učenci so navedli, da slovnične teme vedno (14 %), pogosto (42 %), redko (35 %),
nikoli (9 %) spoznavajo s pomočjo učbenika ali delovnega zvezka, sociolingvistiko in
zgodovino jezika vedno (20 %), pogosto (38 %), redko (32 %), nikoli (10 %) spoznavajo s
pomočjo učbenika ali delovnega zvezka ter besedilne vrste vedno (29 %), pogosto (43 %),
redko (21 %), nikoli (7 %) spoznavajo s pomočjo učbenika ali delovnega zvezka.
Hipoteza 4: Ko obravnava pri pouku slovenščine izhaja iz neumetnostnega besedila, ta
omogoča razvijanje učenčeve kritične sporazumevalne zmožnosti, a se vsem elementom ne
posveča enakovredno.
Četrto hipotezo lahko potrdim, saj lahko glede na odgovore učiteljev in učencev sklepam, da
jezikovni pouk pogosto omogoča razvijanje učenčeve kritične sporazumevalne zmožnosti, a se
pri tem vsem elementom ne posveča enakovredno. Učenci in učitelji pogostost ravnanj pri
obravnavi ocenjujejo zelo podobno, največje neskladje v oceni pogostosti ravnanja je vezano
na kritično razmišljanje – kritično sprejemanje besedil, razmišljanje o načinu podajanja
informacij, njihovi resničnosti, namenu ipd. Učitelji v večjem deležu kot učenci ocenjujejo, da
pri obravnavi vedno spodbujajo kritično mišljenje, nasprotno učenci ocenjujejo, da učitelji le
redko spodbujajo kritično mišljenje.
Hipoteza 5: Učenci, ki dosegajo boljši učni uspeh, so do jezikovnega sistema (in na splošno do
pouka slovenščine) bolj pozitivno naravnani od tistih, ki dosegajo slabši učni uspeh.
Peto hipotezo lahko potrdim, saj tisti, ki so imeli v preteklem letu pri slovenščini nižjo oceno,
v večjem deležu menijo, da jezikovni pouk ni zanimiv in da je v življenju neuporaben in
nepomemben. Prav tako učenci z nižjo oceno menijo, da poznavanje jezikovnega sistema ni
pomembno. S tem je izkazana negativna naravnanost do jezikovnega pouka in jezika nasploh.
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IV ZAKLJUČEK
V magistrski nalogi z naslovom Modeli pouka slovenskega jezika kot prvega/maternega jezika
v slovenskih gimnazijah sem se osredotočila na jezikovni pouk prvega/maternega jezika,
njegovo načrtovanje in udejanjanje v praksi.
V slovenskem prostoru so se skladno z različnimi spodbudami in razvojem jezikoslovne in
(specialno)didaktične vede izoblikovali trije modeli, ki so značilni za jezikovni pouk.
Spremembe v modelih so se uveljavile predvsem s spodbudami za prenovo učnega načrta za
slovenščino leta 1998 in 2008. Danes je glavni cilj jezikovnega pouka vzgojiti kritičnega
posameznika z razvito sporazumevalno zmožnostjo, v preteklosti pa je bil najprej cilj vzgojiti
posameznika, ki ima znanje o jezikovnem sistemu, nato pa vzgojiti posameznika, ki ima razvito
sporazumevalno zmožnost.
V teoretičnem delu sem predstavila načrtovanje jezikovnega pouka, z njim povezane modele
jezikovnega pouka in njihove elemente, s pomočjo domače in tuje jezikovnodidaktične
strokovne literature sem predstavila pojme, povezane z načrtovanjem pouka. Osredotočila sem
se na tiste, ki so pripomogli k razumevanju praktičnega dela, v katerem sem komparativno
analizirala domači učni načrt in tuje učne načrte za pouk prvega (maternega) jezika in
analizirala udejanjanje jezikovnega pouka v slovenskih gimnazijah.
Sodobni jezikovni pouk si za cilj postavlja učenčevo razvito kritično sporazumevalno
zmožnost. Opirajoč se na izsledke ankete lahko sklenem, da jezikovni pouk pogosto omogoča
razvijanje učenčeve kritične sporazumevalne zmožnosti, a se pri tem vsem njenim sestavinam
ne posveča enakovredno. Izkazalo se je, da večina učiteljev izkazuje poglede in ravnanja, ki so
značilni tako za tradicionalni kot tudi oba komunikacijska modela, torej jezikovni pouk še
vedno večinoma izhaja iz tradicionalnega modela, ki je mestoma nadgrajen z elementi obeh
komunikacijskih modelov. Metoda dela z besedilom oz. sporazumevalna izkušnja, ki je
predvidena v obeh komunikacijskih modelih, je najpogostejša pri obravnavi besedilnih vrst, pri
slovničnih temah je delež obravnave, ki ne izhaja iz besedila, več kot polovičen, ta delež je pri
obravnavi zgodovine jezika in sociolingvističnih tem še nekoliko večji. Glede na rezultate obeh
anket ugotavljam, da je pri obravnavi besedilnih vrst pri večini učiteljev prisoten
komunikacijski model, pri obravnavi slovničnih tem ter obravnavi sociolingvističnih tem in
zgodovine jezika pa tradicionalni pouk, ki je skozi obravnavo mestoma sicer presežen, saj so
pri obravnavi prisotni elementi, značilni za osnovni in dopolnjeni komunikacijski pouk.
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Potrebno je opozoriti, da vseh področij jezikovnega pouka (slovnične teme, besedilne vrste,
zgodovina jezika in slovnične teme) ne moremo obravnavati na enak način. Če se ozremo samo
na sporazumevalno izkušnjo – besedilo, se moramo zavedati vloge, ki jo ima pri obravnavi
izhodiščno besedilo. Pri slovničnih temah in besedilnih vrstah ima besedilo ponazoritveno
funkcijo – v besedilu iščemo opazljivke in z njihovo pomočjo sintetiziramo spoznanja in
ugotovitve ter jezikovni pojav umestimo v sistem. Ob obravnavi zgodovine jezika in
sociolingvističnih tem pa v besedilih ne iščemo opazljivk, temveč neposredno vsebino – pri tem
je še posebej pomembno kontekstualiziranje, vživljanje v vloge, razumevanje besedila in
premislek učencev o lastnem sporazumevanju (in mišljenju). Potreben bi bil razmislek o
predrugačenju pristopa k obravnavi zgodovine jezika in sociolingvističnih tem. Obe področji
odpirata možnosti za medpredmetno povezovanje, zato bi lahko razmišljanje o predrugačenju
pristopa usmerili v izkušenjsko učenje v obliki projektnih dni, ekskurzij, raziskovalnih nalog
ipd.
Takšni pristopi in komunikacijski model jezikovnega pouka, predvsem dopolnjeni, zaradi svoje
kompleksnosti zahtevajo veliko časa, kar je gotovo eden izmed razlogov, da učitelji pri
jezikovnem pouku izhajajo iz tradicionalnega modela, ki je časovno bolj ekonomičen – v
krajšem času je moč obravnavati več vsebin. Učitelji navajajo, da je snov, ki jo je pri
književnem pouku potrebno obravnavati skladno z učnim načrtom, bolj obsežna in zahteva več
časa kot jezikovna snov. Zato ne preseneča, da je pri pouku slovenščine več ur namenjenih
književnemu pouku. Posledica časovne stiske za jezikovni pouk pomeni, da morajo biti vsebine
predelane hitro in učinkovito, najhitreje je to mogoče v skladu s tradicionalnim modelom
jezikovnega pouka, ob tem pa se pod vprašaj postavlja trajnost in poglobljenost na ta način
usvojenega znanja. Zdi se, da se jezikovni pouk bolj kot na trajnost in poglobljenost znanja
usmerja na maturo, kjer se preverja le objektivno preverljivo znanje, torej lahko maturo za
razvijanje kritičnega sporazumevanja, kulturne zavesti, jezikovne zavesti ipd. razumemo kot
zaviralni mehanizem. V zvezi z maturo gre izpostaviti tudi dejstvo, da večji delež h končni
oceni prispeva znanje književnega pouka. Razčlembi neumetnostnega besedila je namenjenih
30 % ocene, ustnemu delu (kjer prevladujejo vprašanja, ki preverjajo književno znanje) 20 %
in eseju 50 %. Res je, da učenec pri eseju izkazuje tudi svoje jezikovno znanje, ki je ocenjevano,
a kljub temu je delež, ki je na maturi namenjen književnemu znanju, večji od deleža, ki je
namenjen jezikovnemu znanju. Prvi korak v želji po izenačenju razmerja jezikovnega in
književnega pouka bi bil zato v izenačitvi razmerja med jezikovnim in književnim znanjem, ki
ga morajo učenci izkazati na maturi, torej dati večji poudarek razčlembi neumetnostnega
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besedila. Da bi bilo razmerje med jezikovnim in književnim poukom pri slovenščini tudi v
praksi uresničeno, bi bilo najverjetneje potrebno zmanjšati obseg obveznih vsebin pri
književnosti.
Poleg tega se je pokazalo, da je pouk književnosti za učence bolj zanimiv kot pouk jezika, a v
njem učenci vidijo manjšo uporabnost kot v pouku jezika. Torej zanimivost pouka ni odvisna
samo od uporabnosti snovi (izkazalo se je, da je pouk jezika bolj uporaben, a manj zanimiv),
kar pomeni, da je lahko tudi pouk jezika zanimiv, četudi ne vedno neposredno uporaben in
potreben v vsakdanjem življenju. Da bo pouk jezika tudi zanimiv (in ne samo uporaben), se
moramo najverjetneje zopet ozreti k predrugačenju jezikovnega pouka. Ena velikopoteznih oz.
korenitejših sprememb, ki bi zagotavljala tudi enakovredno razmerje ur, bi bila ločitev
jezikovnega in književnega pouka v dva učna predmeta, saj pouk jezika že znotraj učnega
predmeta »tekmuje« s poukom književnosti (v zanimivosti in tudi obsegu snovi). Zagotovo
zanimivost ne sme postati glavni cilj, h kateremu bi stremeli, a bi morala biti posledica
kvalitetno izpeljanega jezikovnega pouka. Zanimivo je, da javnost presoja kvaliteto
jezikovnega pouka glede na usvojeno uporabno znanje. Če je učenec po zaključenem šolanju
nepismen, se krivda pripisuje šoli, natančneje pouku slovenščine. Prepoznana logika bi lahko
bila, da če znanje, pridobljeno pri pouku slovenščine, ni uporabno, potem k pouku ne sodi.
Zagotovo večina učencev po zaključku šolanja ne bo nikoli več pomislila na uvrščanje
samostalnikov v sklanjatve, določanje priredij in podredij, a to še ni razlog, da bi ta in druga
znanja izločili iz učnega načrta. Potem lahko izločimo tudi vsebine, povezane z
razmnoževanjem gliv, anatomijo črva, kovalentnimi vezmi, Ohmovim zakonom, integrali,
pomenom toplih izvirov na Islandiji ... Gimnazija vsebuje tudi splošna znanja (pri splošnih
gimnazijah je to še posebej izpostavljeno že s samim poimenovanjem izobraževalnega
programa), če želi posameznik končati splošno gimnazijo, mora vsrkati tudi splošna znanja, ki
nimajo neposredne uporabne vrednosti v življenju, bodo pa posredno izoblikovala npr.
samodisciplino, natančno, vztrajnost, učenje učenja ... Gimnazija na široko odpira vrata
univerzitetnemu izobraževanju, ki pa ni več splošno, ampak predstavlja strokovno
izpopolnjevanje na izbranem področju, pa naj bo to bodisi naravoslovne bodisi humanistične
bodisi katerekoli druge narave. Zato pa je naloga gimnazije, da vsem učencem zagotovi znanje,
ki jim bo omogočilo nadaljevanje izobraževanja. To pa pomeni, da se bodo morali učenci, ki
želijo postati npr. fiziki, spopadati tudi s pomenom toplih izvirov na Islandiji, anatomijo črva
in uvrščanjem samostalnikov v sklanjatve, čeprav jim to kasneje v življenju ne bo več koristilo.
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VI POVZETEK
Magistrsko delo z naslovom Modeli pouka slovenskega jezika kot prvega/maternega jezika v
slovenskih gimnazijah obravnava jezikovni pouk slovenščine v slovenskih gimnazijah,
osredotoča se na jezikovni pouk prvega/maternega jezika, njegovo načrtovanje in – opirajoč se
na izsledke ankete, izvedene med gimnazijskimi učitelji in učenci – udejanjanje v praksi.
Uvodoma prinaša na podlagi domače in tuje jezikovnodidaktične strokovne literature teoretični
pregled pojmov, ključnih za razumevanje praktičnega dela. V teoretičnem delu so tako
predstavljeni načrtovanje (jezikovnega) pouka, s tem povezani modeli jezikovnega pouka ter
pojmi, povezani z načrtovanjem pouka.
Do sedaj so se v didaktiki slovenskega jezika izoblikovali trije modeli pouka slovenskega jezika
kot prvega (maternega) jezika, spremembe v modelih so se uveljavile predvsem s spodbudami
za prenovo učnega načrta leta 1998 in 2008.
Pouk slovenskega jezika je sprva več desetletij sledil tradicionalnemu modelu, spodbude za
prenovo učnega načrta leta 1998 so uveljavile komunikacijski pristop, še danes veljavni učni
načrt iz leta 2008 je komunikacijski model nadgradil in dopolnil z nekaterimi elementi
kritičnosti in jezikovne zavesti oz. s sestavinami kognitivno-kritičnega komunikacijskega
modela (Vogel 2015b: 173). V razvoju modelov so med drugim jasno razvidne tri pomembnejše
spremembe oz. nadgradnje jezikovnega pouka. Prva je v fazi dejavnosti pred obravnavo
(uvodna faza), saj priprava na delo v kritično-kognitivnem komunikacijskem modelu ne pomeni
zgolj motivacije ali uvoda in ponovitve, temveč poleg motivacije zajema še širšo
kontekstualizacijo in vživljanje v vloge, načrtovanje obravnave besedila oz. sporazumevalne
dejavnosti ter napoved besedila oz. sporazumevalne izkušnje. Druga večja sprememba oz.
nadgradnja

je

vsebovanost

sporazumevalne

izkušnje

in

razumevanja

besedila

v

komunikacijskem in kritično-kognitivnem komunikacijskem modelu, ki je prav tako del uvodne
faze. V tradicionalnem modelu namreč iz besedila izhajajoče delo pri spoznavanju novega
jezikoslovnega pojma ni bilo predvideno, obravnava nove snovi tako ni bilo navezana na
konkretno izkušnjo, ki lahko bistveno olajša razumevanje. Posledica te razlike (vsebovanost
sporazumevalne izkušnje) je tudi razlika v fazi obravnave nove snovi (osrednja faza) – pri
komunikacijskem in kritično-kognitivnem komunikacijskem modelu ta namreč izhaja iz
besedila in se k njemu vedno vrača. Druga pomembnejša sprememba oz. nadgradnja je v fazi
dejavnosti po obravnavi (sklepna faza). V kritično-kognitivnem komunikacijskem modelu je
tej namenjeno več pozornosti, je obsežnejša in vključuje več dejavnosti. V tradicionalnem in
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komunikacijskem modelu gre praktično le za ponavljanje in utrjevanje nove snovi, v kritičnokognitivnem komunikacijskem modelu se tema dejavnostma pridružijo še umeščanje nove
snovi v sistem, metakognicija oz. premislek učencev o lastnem sporazumevanju (in mišljenju)
ter nove naloge.
Sodobni jezikovni pouk si za temeljni cilj postavlja razvito kritično sporazumevalno zmožnost,
ki bi jo lahko opredelili kot višjo raven sporazumevalne zmožnosti, saj funkcionalno in kulturno
zmožnost nadgradi s kritičnim sporazumevanjem – udeleženci so občutljivi tudi za širši
kontekst, upoštevajo čustvene razsežnosti ter se zavedajo potrebe po prizadevanju za načrtno
presojanje na podlagi meril, preseganju čustvene (ne)naklonjenosti, predsodkov, ustaljenih
perspektiv, razmisleku o lastnem sporazumevanju oz. metakogniciji, pa tudi etične
odgovornosti (Vogel 2010: 121–123, 2015: 180).
V praktičnem delu sem podrobneje prikazala učni načrt za pouk slovenščine v gimnazijah iz
leta 2008, saj je učni načrt podlaga za načrtovanje pouka na institucionalni (tj. na ravni šole, ki
pripravlja letni načrt dela) in individualni ravni (tj. na ravni posameznega učitelja, ki pripravlja
letne priprave, priprave na učne sklope/etape in priprave na posamezno učno uro).
V strokovni literaturi se poleg termina učni načrt uporablja tudi pojem kurikul. Oba termina sta
v teoriji razumljena in interpretirana zelo različno, kar vnaša zmedo, ko želimo natančno
opredeliti in razumeti oba termina, ko želimo našteti in predstaviti elemente in vloge enega in
drugega, ko želimo vzpostaviti klasifikacije ipd. V slovenskem prostoru sta termina učni načrt
in kurikul za nekatere strokovnjake povezana s pomenskorazločevalnimi elementi, ki določajo
pomen enega ali drugega termina, nekateri izmed njih pa uporabo izraza kurikul zavračajo, češ
da v slovenskem prostoru ni potrebe po njem. V nalogi zaradi jasnosti in doslednosti uporabljam
izraz učni načrt za tiste dokumente oz. dele dokumentov, ki v posameznem izobraževalnem
sistemu opredeljujejo učno načrtovanje pouka prvega/maternega jezika, četudi se v naslovu teh
dokumentov pojavlja termin kurikul.
Primerjalno sem poleg slovenskega učnega načrta v praktičnem delu predstavila in analizirala
tudi estonski, finski in irski učni načrt oz. dokumente, ki usmerjajo in določajo pouk
prvega/maternega jezika. Namen primerjave je bilo ugotoviti, kako poteka načrtovanje
jezikovnega pouka v nekaterih drugih evropskih državah na stopnji izobraževanja, ki je
primerljiva s slovensko splošno gimnazijsko stopnjo, kateri pristopi so uveljavljeni pri učenju
prvega/maternega jezika v slovenskem in tujem prostoru, kateri pogledi na jezik in poučevanje
so prisotni v posameznem učnem načrtu, kako naj bi potekal jezikovni pouk in kateri je glavni
cilj jezikovnega pouka, ki ga predvideva učni načrt.
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V posameznem učnem načrtu so izpostavljeni le tisti elementi, ki so povezani s poukom
prvega/maternega jezika, na podlagi katerih lahko sklepamo o jezikovnem pouku, saj sem med
pregledovanjem učnih načrtov ugotovila, da se učni načrti med seboj zelo razlikujejo, poleg
tega se vzpostavljajo tudi terminološke zadrege, saj terminologija ni poenotena. Tako sem se
osredotočila le na opredelitev predmeta, opredelitev jezika (iz opredelitve jezika lahko veliko
izvemo o pogledih na jezik, kje so poudarki ipd.), strukturo učnega načrta, kompetence, cilje, z
njimi povezane vsebine in metode.
Ugotovila sem, da vsi učni načrti stremijo k istemu cilju, to je razvita kritična sporazumevalna
zmožnost, prav tako so prisotni elementi, ki so v največji meri značilni za kritično-kognitivni
komunikacijski model jezikovnega pouka, čeprav so v posameznih učnih načrtih vsebovani v
različnih deležih in različno eksplicitno. Potrebno je še opozoriti, da so učni načrti le teoretična
podloga za (jezikovni) pouk, da na podlagi učnih načrtov ne moremo sklepati, kako se zapisano
udejanja v praksi. Učni načrt zato ni zagotovilo, da bo (jezikovni) pouk v praksi uspešen, da
bodo učenci dosegli zastavljene cilje in bili v življenju uspešni.
Poleg komparativne analize domačega in tujih učnih načrtov praktični del sestavlja analiza
jezikovnega pouka v slovenskih gimnazijah, ki je hkrati osrednji del naloge. Do empiričnih
izsledkov o jezikovnem pouku sem prišla s pomočjo ankete, ki sem jo izvedla med učitelji in
učenci slovenskih gimnazij, ter tako osvetlila, kako izgleda jezikovni pouk v praksi, kako se v
učnih načrtih zapisano in v (jezikovni) didaktiki ugotovljeno uresničuje v šolah, kateri jezikovni
modeli pouka so pri jezikovnem pouku prisotni, kateri od njih prevladuje pri posameznem
področju jezikovnega pouka ter kakšni so pogledi učiteljev in učencev na jezikovni pouk.
Temeljna raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila in so vodila moje raziskovalno delo, so
bila usmerjena v potek jezikovnega pouka in ravnanja ter poglede učiteljev na jezikovni pouk
in pouk slovenščine na splošno. V vzorec sem zajela 67 učiteljev, ki poučujejo na slovenskih
gimnazijah, in 466 učencev.
Ugotovila sem, da je delež, ki je pri pouku slovenščine namenjen jezikovnemu pouku – kot
ugotavljajo učitelji in učenci – manjši od deleža, ki je namenjen književnemu pouku. 72 %
učiteljev, ki navaja, da je književnega pouka več, glavni razlog za neenakovredno razmerje vidi
v obsežnosti snovi, ki jo je skladno z učnim načrtom potrebno obdelati pri književnem pouku.
S tem sem potrdila prvo hipotezo, da jezikovni pouk pri pouku slovenščine obsega manjši delež
od pouka književnosti, kar je posledica obsežnosti snovi književnega pouka. Večini učiteljem
(82 %) se sicer zdi delež, ki ga namenjajo jezikovnemu in književnemu pouku, ustrezen.
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Na jezikovni pouk vplivajo različni dejavniki. Pozitiven vpliv večina učiteljev pripisuje
učbenikom, delovnim zvezkom in ostalim učnim gradivom (63 %), dogovorom znotraj
kolektiva učiteljev za slovenščino (63 %), željam učencev (54 %) ter (sporazumevalnim)
potrebam učencev v vsakdanjem življenju (66 %). Večina učiteljev meni, da na jezikovni pouk
ne vplivajo ravnatelj (63 %) ter želje in zahteve staršev (60 %). Bolj deljena so mnenja učiteljev
glede vplivov učnega načrta in »zahtev« mature, razvidno je, da je delež učiteljev, ki v teh dveh
dejavnikih vidi negativen vpliv na jezikovni pouk, večji. Največji delež učiteljev se ravno do
teh dveh dejavnikov opredeljuje, da vplivata na jezikovni pouk bodisi pozitivno bodisi
negativno – da učni načrt na jezikovni pouk ne vpliva, meni 27 % učiteljev, da »zahteve« mature
ne vplivajo, meni 24 % učiteljev. Največ učiteljev tema dejavnikoma pripisuje pozitiven vpliv,
medtem ko jih 28 % meni, da negativno vpliva učni načrt, 31 % jih meni, da negativno vplivajo
»zahteve« mature. Kljub vsemu je ta odstotek visok, saj lahko iz njega razberemo, da vsaj toliko
učiteljev z učnim načrtom in »zahtevami« mature ni zadovoljnih. Potrebno pa je upoštevati tudi
ocenjeno moč vpliva posameznih dejavnikov.
Učitelji so torej (naj)večjo moč (bodisi pozitivno bodisi negativno) vplivanja na jezikovni pouk
pripisali učnemu načrtu in »zahtevam« mature, pri čemer nekoliko večji delež učiteljev meni,
da na jezikovni pouk bolj vplivajo »zahteve« mature kot pa učni načrt.
Glavni/najpomembnejši cilj jezikovnega pouka je po mnenju največ učiteljev (55 %) razvita
sporazumevalna zmožnost ali funkcionalna pismenost. Učitelji kot najbolj poudarjeni cilj v
učnem načrtu prepoznavajo sporazumevalno zmožnost (31 %). Učenci najpogosteje kot
glavni/najpomembnejši cilj jezikovnega pouka navajajo pravopisno znanje (22 %), 21 %
dijakov navaja, da je glavni/najpomembnejši cilj povezan s tvorjenjem besedil. 79 % učencev
meni, da jim jezikovni pouk omogoča, da dosežejo cilj, ki so ga navedli kot
glavnega/najpomembnejšega.
Jezikovni pouk sem glede na učni načrt razdelila na tri področja, in sicer obravnavo slovničnih
tem, obravnavo besedilnih vrst ter obravnavo sociolingvističnih tem in zgodovine slovenskega
jezika. Posameznim področjem je v učnem načrtu (in učbenikih) namenjen različen delež.
Večina učiteljev za vsa področja jezikovnega pouka meni, da je njihov delež v učnem načrtu
(in učbenikih) ustrezen. Zanimivo je, da učenci na ustreznost deleža posameznih področij
jezikovnega pouka izkazujejo drugačne poglede. Podobno kot učiteljem se tudi večini učencev
zdi delež posameznih področij ustrezen, v nasprotju z učitelji pa jih več meni, da je delež
obravnave slovničnih tem ter sociolingvističnih tem ter zgodovine slovenskega jezika prevelik,
delež obravnave besedilnih vrst pa premajhen.
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Kot navajajo učitelji, obravnava slovničnih tem najpogosteje ne izhaja iz besedila, več kot
polovica učiteljev namreč navaja, da nikoli ali redko izhaja iz besedila, vedno pa iz besedila
izhaja le 10 % učiteljev, kar pomeni, da je delež obravnave, ki ne izhaja iz besedila, pri
slovničnih temah več kot polovičen, torej v večini primerov izhaja iz tradicionalnega modela,
ki pa je lahko skozi celotno obravnavo presežen, saj so pri obravnavi prisotni elementi, ki so
značilni za osnovni in dopolnjeni komunikacijski model.
Izhajanje iz besedila pri obravnavi zgodovine jezika in sociolingvističnih tem je, kot navajajo
učitelji, še manj pogosto kot pri obravnavi slovničnih tem, torej zopet v več kot polovici
primerov izhaja iz tradicionalnega modela, ki pa je lahko presežen z elementi, ki za tradicionalni
model niso značilni.
Delež izhajanja iz besedila je največji pri obravnavi besedilnih vrst, kar gre verjetno pripisati
dejstvu, da je izhodiščno besedilo v funkciji ponazoritve obravnavane besedilne vrste, kar
dokazujejo tudi odgovori učiteljev, da se pri obravnavi večinoma osredotočajo le na značilnosti
obravnavane besedilne vrste. Pri besedilnih vrstah obravnava torej sicer večinoma izhaja iz
komunikacijskega

modela,

vendar

se

pri

tem

posamezni

elementi

dopolnjenega

komunikacijskega modela ne uresničujejo enako pogosto.
Iz navedb učiteljev lahko sklenem, da obravnavo, ki izhaja iz neumetnostnega besedila, učitelji
največkrat pogosto strukturirajo tako, da omogoča razvijanje kritične sporazumevalne
zmožnosti, saj obravnava pogosto vključuje sestavine, ki so po kognitivno-kritičnem
komunikacijskem modelu predvidene za delo z besedilom in omogočajo razvijanje kritične
sporazumevalne zmožnosti.
Drugo hipotezo – da je komunikacijski pouk je bolj prisoten pri obravnavi besedilnih vrst,
tradicionalni pouk pa pri obravnavi slovničnih tem ter obravnavi sociolingvističnih tem in
zgodovine slovenskega knjižnega jezika – sem tako skoraj v celoti potrdila, saj so odgovori
učiteljev in učencev pokazali, da je pri obravnavi besedilnih vrst pri večini učiteljev prisoten
komunikacijski model, pri obravnavi slovničnih tem ter obravnavi sociolingvističnih tem in
zgodovine jezika pa tradicionalni pouk. Delež obravnave, ki ne izhaja iz besedila, je pri
slovničnih temah več kot polovičen, torej v večini primerov izhaja iz tradicionalnega modela.
Delež neizhajanja iz besedila je pri obravnavi zgodovine jezika in sociolingvističnih tem še
nekoliko večji, torej zopet v več kot polovici primerov izhaja iz tradicionalnega modela. Delež
izhajanja iz besedila je največji pri obravnavi besedilnih vrst, besedilo pa je pri obravnavi
večinoma v funkciji ponazoritve obravnavane besedilne vrste, torej izhaja iz komunikacijskega
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modela, upoštevajoč tudi lastnosti tradicionalnega modela. Potrebno pa je opozoriti, da je
tradicionalni pouk skozi obravnavo mestoma presežen, saj so pri obravnavi prisotni elementi,
ki so značilni za osnovni in dopolnjeni komunikacijski pouk, zato hipoteze ne morem povsem
v celoti potrditi.
Tretjo hipotezo, da učitelji pri obravnavi izhajajo iz učbenikov in/ali delovnih zvezkov, da
učenci novo snov spoznavajo s pomočjo učbenikov in/ali delovnih zvezkov, sem potrdila, saj
učitelji navajajo, da njihova priprava na jezikovni pouk pogosto (53 %) ali vedno (13 %) izhaja
iz učbenikov in/ali učbenikov, ki jih učenci uporabljajo pri pouku. Hipotezo potrjujejo tudi
odgovori učencev, saj so ti po posameznih področjih jezikovnega pouka opredelili do pogoste
uporabe učbenikov ali delovnih zvezkov pri obravnavi. Pri pouku najpogosteje uporabljajo
učbeniški komplet Na pragu besedila, kar je navedlo 88 % učencev, torej ta pomembno vpliva
na oblikovanje jezikovnega pouka.
Jezikovni pouk pogosto omogoča razvijanje učenčeve kritične sporazumevalne zmožnosti, a se
pri tem vsem elementom ne posveča enakovredno, kar je potrdilo četrto hipotezo, da obravnava,
ki izhaja iz neumetnostnega besedila, omogoča razvijanje učenčeve kritične sporazumevalne
zmožnosti, a se vsem elementom ne posveča enakovredno.
Pogledi učiteljev na jezikovni pouk so večinoma zelo usklajeni. Večina se strinja, da učenci
potrebujejo znanje o jeziku in se zavedajo njegovih različnih vlog, da morajo učenci ob koncu
gimnazijskega izobraževanja poznati jezikovni sistem, da je učenje sporazumevanja, torej tudi
jezikovni pouk, vezano na kulturno okolje, v katerem prihaja do sporazumevanja, zato je pri
jezikovnem pouku pomembno, da se učence opozarja tudi na ta vidik, da razvijanje jezikovne
zmožnosti ni naloga le pouka slovenščine in da morajo učenci to zmožnost razvijati tudi pri
ostalih predmetih, da pa skrbi za razvoj jezikovne zmožnosti pri ostalih predmetih v gimnaziji
ni posvečene dovolj pozornosti. Vsaj 10 % učiteljev izkazuje zelo tradicionalne poglede na
jezikovni pouk, saj izpostavljajo pomen jezikovnega znanja ter poznavanje jezikovnega
sistema, večina učiteljev pa izkazuje poglede, ki so značilni tako za tradicionalni kot tudi oba
komunikacijska modela, torej lahko rečem, da pogledi na jezikovni pouk izhajajo iz
tradicionalnega modela, ki ga mestoma nadgradijo z elementi obeh komunikacijskih modelov.
Najbolj deljena so mnenja učiteljev, ki zadevajo učni načrt in v njem predvideno metodo delo
z besedili. Le 43 % se v celoti strinja, da pouk slovenščine, skladen z učnim načrtom, omogoča
vzgojo kritičnih posameznikov z razvito sporazumevalno zmožnostjo, znanjem o jeziku in
njegovih sistemskih možnostih ter z jezikovno in kulturno zavestjo. 10 % učiteljev v celoti
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opozarja na pomanjkljivosti učnega načrta za uresničevanje temeljnega cilja (jezikovnega)
pouka slovenščine, 47 % pa delno. Večina učiteljev (51 %) meni, da je doseganje temeljnih
ciljev jezikovnega pouka mogoča le preko sporazumevalnih izkušenj.
Učenci jezikovni pouk večinoma vidijo kot nezanimiv, saj je 70 % učencev navedlo, da
jezikovni pouk ni zanimiv, bolj zanimiv kot pouk jezika se jim zdi pouk književnosti.
Uporabnost predmeta učenci ocenjujejo bolj pozitivno, saj jih 73 % navaja, da je znanje,
pridobljeno pri jezikovnem pouku, uporabno in pomembno v življenju. V primerjavi z znanjem,
ki ga pridobijo pri književnem pouku, se večini (71 %) zdi znanje, ki ga pridobijo pri jezikovnim
pouku, bolj uporabno. Tako sem potrdila peto hipotezo, saj tisti, ki so imeli v preteklem letu pri
slovenščini nižjo oceno, v večjem deležu menijo, da jezikovni pouk ni zanimiv in da je v
življenju neuporaben in nepomemben. Prav tako učenci z nižjo oceno menijo, da poznavanje
jezikovnega sistema ni pomembno. S tem je izkazana negativna naravnanost do jezikovnega
pouka in jezika nasploh. Učenci se v velikem deležu strinjajo, da imajo pri jezikovnem pouku
dovolj priložnosti za sporazumevanje, da pri pouku jezika razmišljajo o rabi jezika, da je
poznavanje jezikovnega sistema pomembno, da jezik ponuja različne možnosti, med katerimi
izbiramo, ko se sporazumevamo z drugimi, da je uspešno sporazumevanje z drugimi odvisno
tudi od poznavanja kulture, da je potreben razmislek o jeziku in da je jezik smiselno spoznavati
s pomočjo sporazumevalne izkušnje. Nekoliko manjši delež učencev pa meni, da pri pouku
jezika o jeziku kritično razpravljajo o jeziku. Odgovori učencev tudi potrjujejo, da jezikovni
pouk veliko pozornost namenja maturi in se osredotoča na znanje, ki ga je potrebno izkazati na
maturi.
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VII PRILOGE
1 Anketni vprašalnik za gimnazijske učitelje
1. Regija, v kateri poučujete.
Pomurska

Podravska

Koroška

Savinjska

Zasavska

Posavska

Jugovzhodna Slovenija

Primorsko-notranjska

Obalno-kraška

Gorenjska

Osrednjeslovenska

2. Koliko let poučujete?
3. Katerega leta ste diplomirali?
4. Kolikšen je v povprečju delež pouka slovenščine, ki ga namenjate jezikovnemu in
književnemu pouku?
a) Večji delež je namenjen književnemu pouku.
b) Delež je enakovreden.
c) Večji delež je namenjen jezikovnemu pouku.
Kaj je glavni razlog, da je delež književnega pouka večji? (če odgovorijo, da je delež književnega pouka
večji)
Kaj je glavni razlog, da je delež jezikovnega pouka večji? (če odgovorijo, da je delež jezikovnega pouka
večji)
5. Se vam zdi delež, ki ga namenjate jezikovnemu pouku, ustrezen (v primerjavi s poukom
književnosti)?
a) prevelik
b) ustrezen
c) premajhen
6. Ocenite, v katero smer (pozitivno/negativno) in v kolikšni meri na vaš jezikovni pouk
vplivajo spodaj navedeni dejavniki.
DEJAVNIK

SMER VPLIVA

učni načrt za slovenščino

pozitivno

negativno

ne vpliva

»zahteve« mature

pozitivno

negativno

ne vpliva

pozitivno

negativno

ne vpliva

pozitivno

negativno

ne vpliva

učbeniki, delovni zvezki,
ostala učna gradiva
dogovori znotraj kolektiva
profesorjev za slovenščino
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MOČ VPLIVA
malo
močno
vpliva
vpliva
malo
močno
vpliva
vpliva
malo
močno
vpliva
vpliva
malo
močno
vpliva
vpliva

zelo močno
vpliva
zelo močno
vpliva
zelo močno
vpliva
zelo močno
vpliva

malo
vpliva
malo
vpliva

močno
vpliva
močno
vpliva

zelo močno
vpliva
zelo močno
vpliva

ne vpliva

malo
vpliva

močno
vpliva

zelo močno
vpliva

ne vpliva

malo
vpliva

močno
vpliva

zelo močno
vpliva

ravnatelj

pozitivno

negativno

ne vpliva

želje dijakov

pozitivno

negativno

ne vpliva

(sporazumevalne) potrebe
dijakov v vsakdanjem
življenju

pozitivno

negativno

želje in zahteve staršev

pozitivno

negativno

6. Kaj je po vašem mnenju najpomembnejše, kar bi morali dijaki usvojiti pri
JEZIKOVNEM POUKU slovenščine (najpomembnejši/glavni cilj)?
7. Kateri cilj je po vašem mnenju najbolj poudarjen v učnem načrtu za JEZIKOVNI POUK
slovenščine?
8. Jezikovni pouk na splošno obsega tri področja: »slovnične« vsebine, obravnavo besedilnih
vrst ter sociolingvistične teme in zgodovino SKJ.. Kolikšen delež je po vašem mnenju v
učnem načrtu in učbenikih namenjen vsakemu od teh področij? Za vsako področje
podčrtajte ustrezno možnost.
PODROČJE POUKA SLOVENSKEGA
JEZIKA

DELEŽ V UČNEM NAČRTU/UČBENIKU

slovnične teme

prevelik

primeren

premajhen

obravnava besedilnih vrst

prevelik

primeren

premajhen

sociolingvistične teme in zgodovina SKJ

prevelik

primeren

premajhen

I PRIPRAVA NA JEZIKOVNI POUK
1. V tabeli označite, kako pogosto se odločite za ravnanja, povezana s pripravo na učno uro jezikovnega
pouka.

PRIPRAVA NA POUK JEZIKOVNEGA POUKA

POGOSTOST RAVNANJA
nikoli redko pogosto vedno

Pripravo napišem za vsako uro posebej.
Pripravo napišem za posamezni učni sklop (npr. obravnava
zgodovine jezika, zveze stavkov, besedilne vrste …).
Priprava izhaja iz učbenikov in/ali delovnih zvezkov, ki jih dijaki
uporabljajo pri pouku slovenščine.
Uporabljam priprave, ki jih pripravi/sestavi založba učbenika in/ali
delovnega zvezka, ki ga/ju dijaki uporabljajo pri pouku slovenščine.
Izhajam iz priprave, ki jih ponujajo založbe ali ki so jih
pripravili kolegi, vendar jih preoblikujem in dopolnim.
Gradiva, ki jih uporabljam pri pouku, izberem sam.
2. Katere elemente vsebuje vaša priprava na učno uro jezika (možnih je več odgovorov)?
a) Priprave ne pišem.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

navedbo ciljev
navedbo oblik, metod dela
navedbo didaktičnih pripomočkov
natančno opredelitev didaktične komunikacije (dejavnosti profesorja in dijakov)
učno vsebino, ki jo posredujem pri jezikovnem pouku
povezave med poukom jezika in književnosti
medpredmetne povezave
drugo: _____________________________

3. Katere učbenike, delovne zvezke uporabljajo dijaki pri pouku slovenščine?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Na pragu besedila (Rokus)
Z besedo do besede (Mladinska knjiga)
Govorica jezika (Modrijan)
Mala slovnica slovenskega jezika (DZS)
drugo: ____________________________
Učbenikov ne uporabljajo

4. Kako ste zadovoljni z učbeniki, ki jih uporabljajo dijaki pri jezikovnem pouku slovenščine?
Z učbeniki sem v celoti zadovoljen.
Z učbeniki sem delno zadovoljen, saj moram nekatere teme ali naloge izpuščati.
Z učbeniki sem delno zadovoljen, saj moram nekatere teme razširiti ali dodajati naloge.
Z učbeniki sem delno zadovoljen, saj moram nekatere teme ali naloge izpuščati, druge
pa razširiti in dodajati.
e) Z učbeniki nisem zadovoljen.
a)
b)
c)
d)

Kaj v učbenikih izpuščate? (če odgovorijo, da nekatere teme ali naloge izpuščajo)
Kaj učbenikom dodajate? (če odgovorijo, da nekatere teme razširijo ali dodajo naloge)
Kaj v učbenikih izpuščate in kaj dodajate? (če odgovorijo, da nekatere teme ali naloge izpuščajo,
druge pa razširjajo in dodajo)
II OBRAVNAVA SLOVNIČNIH TEM (npr. obravnava stavčnih členov, zveze stavkov, pravopisnih
poglavij …)
1. Obravnavo slovničnih tem je mogoče oblikovati in izpeljati na različne načine. V tabeli
označite, kako pogosto vaša obravnava vsebuje ravnanja, opisana v levem stolpcu tabele.
RAVNANJE
(pri obravnavi slovničnih tem)
Na začetku učne ure/učnega sklopa dijakom predstavim in
napovem cilje, ki so predvideni za učno uro/učni sklop.
Pouk poteka frontalno (profesorjeva razlaga, dijaki poslušajo
in sodelujejo z odgovarjanjem na profesorjeva vprašanja).
Dijaki samostojno ali v manjših skupinah opazujejo jezikovne
pojave (profesor dijakom posreduje jezikovni »problem«,
dijaki ga razrešujejo samostojno s profesorjevo pomočjo).
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POGOSTOST RAVNANJA
nikoli
redko
pogosto
vedno

Začetek učne ure/učnega sklopa je namenjen ponovitvi že
obravnavanih vsebin jezikovnega pouka.
Dijake pred obravnavo novega jezikovnega pojava motiviram
(uvodna motivacija).
Obravnava izhaja iz (ne)umetnostnega besedila.
Ko obravnava izhaja iz (ne)umetnostnega besedila, se v
besedilu osredotočim le na jezikovni pojav, ki ga obravnavam
pri učni uri/učnem sklopu.
Pri obravnavi novih vsebin izhajam iz posameznih povedi, ki
so kar najbolje strukturirane glede na zastavljene učne cilje.
Nove vsebine obravnavam tako, da dijakom najprej povem
definicijo jezikovnega pojava, nato pa jezikovni pojav
ponazorim s primeri.
Dijaki z opazovanjem jezikovnega pojava v besedilu sami
ugotovijo značilnosti in zakonitosti jezikovnega pojava
(samostojno rešujejo probleme, sami oblikujejo definicijo).
Dijaki po obravnavi jezikovnega pojava usvojeno znanje
ponavljajo in utrjujejo (vprašanja, ki zahtevajo reprodukcijo, vaje
na ravni besede/besedne zveze/posamezne povedi; uporaba v
podobnih/enakih primerih).

Novo jezikovno znanje (jezikovni pojav) umestimo v neki
sistem oz. celoto, povežemo z že usvojenim znanjem.
Dijaki po obravnavi jezikovnega pojava rešujejo nove
naloge/probleme (jezikovni pojav uporabijo v lastnem
besedilu, jezikovni pojav vrednotijo, preoblikujejo …).
O obravnavanih vsebinah z dijaki kritično razpravljamo.
Dijaki vrednotijo svoje strategije sporazumevanja.
Dijake spodbujam, da izražajo svoja mnenja o obravnavanih
vsebinah.
Obravnavo oblikujem glede na sporazumevalne potrebe
dijakov v vsakdanjem življenju.
Obravnava je naravnana tako, da dijaki razmišljajo o
sporazumevalni izkušnji (rabi).
Spoznavanje jezikovnega sistema poteka po jezikovnih
ravninah.
Pri ocenjevanju znanja morajo dijaki izkazati teoretično znanje
o slovničnih temah.
Pri ocenjevanju znanja morajo dijaki izkazati praktično znanje
o slovničnih temah.
Pisne naloge oz. preizkusi, s katerimi ocenjujem znanje
slovničnih tem, izhajajo iz izhodiščnega (ne)umetnostnega
besedila.
Pisne naloge oz. preizkusi so podobni nalogam, ki se
pojavljajo na maturi.
2. Se vam zdi obravnava slovničnih tem v učbenikih in delovnih zvezkih, ki jih uporabljajo
dijaki, ustrezna?
a)
b)
c)
d)

Da, ustrezna.
Bolj ustrezna kot neustrezna.
Bolj neustrezna kot ustrezna.
Ne, neustrezna.

136

III OBRAVNAVA ZGODOVINE JEZIKA IN SOCIOLINGVISTIČNIH TEM (npr. zamejstva, položaja slovenščine
v EU)

1. Obravnavo zgodovine jezika in sociolingvističnih tem je mogoče oblikovati in izpeljati na
različne načine. V tabeli označite, kako pogosto vaša obravnava vsebuje ravnanja, opisana v
levem stolpcu tabele.
RAVNANJE
(pri obravnavi zgodovine jezika in sociolingvističnih tem)
Na začetku učne ure/učnega sklopa dijakom predstavim in
napovem cilje, ki so predvideni za učno uro/učni sklop.
Pouk izhaja iz razlage, dijaki poslušajo in sodelujejo z
odgovarjanjem na vprašanja.
Dijaki samostojno ali v manjših skupinah spoznavajo
zgodovino jezika in sociolingvistiko (usmerjam spoznavanje
dijakov).
Začetek učne ure/učnega sklopa je namenjen ponovitvi
usvojenega znanja s področja zgodovine jezika in
sociolingvistike.
Dijake pred obravnavo motiviram (uvodna motivacija).
Obravnava izhaja iz (ne)umetnostnega besedila.
Ko obravnava izhaja iz (ne)umetnostnega besedila, se v
besedilu osredotočim le vsebine, povezane s sociolingvistiko
in zgodovino jezika.
Dijaki po obravnavi jezikovnega pojava usvojeno znanje
ponavljajo in utrjujejo (vprašanja, ki zahtevajo reprodukcijo).
Dijaki po obravnavi jezikovnega pojava rešujejo nove
naloge/probleme (usvojeno znanje uporabijo v lastnem
besedilu, razmišljajo o vlogah slovenščine danes in v
preteklosti …).
Dijaki ob obravnavi vsebin s področja zgodovine jezika in
sociolingvističnih tem kritično razmišljajo o vlogah
slovenščine danes in v preteklosti, o pomenu jezika, o vlogi
jezikovne politike za razvoj in obstanek slovenskega jezika.
Usvojeno novo znanje umestimo v neki sistem oz. celoto,
povežemo z že usvojenim znanjem.
Dijake spodbujam, da izražajo svoja mnenja o obravnavanih
vsebinah.
Obravnava je naravnana tako, da dijaki razmišljajo o
sporazumevalni izkušnji (rabi).
Pri ocenjevanju znanja morajo dijaki izkazati teoretično znanje
o zgodovini jezika in sociolingvističnih temah.
Pri ocenjevanju znanja morajo dijaki razmišljati o pomenu in
vlogi zgodovine jezika, o govorcih in vlogah slovenščine …
Naloge, s katerimi ocenjujem oz. preverjam znanje o
zgodovini jezika in sociolingvističnih tem, izhajajo iz
izhodiščnega (ne)umetnostnega besedila.
Naloge, s katerimi ocenjujem oz. preverjam znanje, so
podobne vprašanjem, ki se pojavljajo na maturi.
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POGOSTOST RAVNANJA
nikoli
redko
pogosto
vedno

2. Se vam zdi obravnava zgodovine jezika in sociolingvističnih tem v učbenikih in delovnih
zvezkih, ki jih uporabljajo dijaki, ustrezna?
a)
b)
c)
d)

Da, ustrezna.
Bolj ustrezna kot neustrezna.
Bolj neustrezna kot ustrezna.
Ne, neustrezna.

IV OBRAVNAVA BESEDILNIH VRST
1. Obravnavo besedilnih vrst je mogoče oblikovati in izpeljati na različne načine. V tabeli
označite, kako pogosto vaša obravnava vsebuje ravnanja, opisana v levem stolpcu tabele.
RAVNANJE
(pri obravnavi besedilnih vrst)
Na začetku učne ure/učnega sklopa dijakom predstavim in
napovem cilje, ki so predvideni za učno uro/učni sklop.
Pouk izhaja iz razlage, dijaki poslušajo in sodelujejo z
odgovarjanjem na vprašanja.
Dijaki samostojno ali v manjših skupinah z opazovanjem
besedila ugotovijo značilnosti obravnavane besedilne vrste (pri
opazovanju dijake usmerjam).
Začetek učne ure/učnega sklopa je namenjen ponovitvi že
usvojenega znanja besedilnih vrst.
Dijake pred obravnavo novega jezikovnega pojava motiviram
(uvodna motivacija).
Obravnava izhaja iz (ne)umetnostnega besedila.
Ko obravnava izhaja iz (ne)umetnostnega besedila, čas po
sprejemanju besedila namenim preverjanju razumevanja.
Ko obravnava izhaja iz (ne)umetnostnega besedila, se v
besedilu osredotočim le na značilnosti obravnavane besedilne
vrste.
Pri obravnavi nove besedilne vrste dijakom najprej povem
značilnosti besedilne vrste, nato pa povedano ponazorim s
primeri.
Pri obravnavi novih vsebin izhajam iz primerov, zgledov
(besedilne vrste), nato oblikujem in posredujem značilnosti
obravnavane besedilne vrste.
Dijaki po obravnavi besedilne pojava usvojeno znanje
ponavljajo in utrjujejo (vprašanja, ki zahtevajo poznavanje
značilnosti besedilne vrste, uporaba v podobnih/enakih
primerih).
Dijaki po obravnavi besedilne vrste rešujejo nove
naloge/probleme (besedilne vrste uporabljajo v novih
kontekstih …).
Novo znanje umestimo v sistem oz. celoto, povežemo z že
usvojenim znanjem.
O obravnavanih vsebinah z dijaki kritično razpravljamo.
Dijaki razmišljajo o svojih strategijah sporazumevanja.
Dijake spodbujam, da izražajo svoja mnenja o obravnavanih
vsebinah.
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POGOSTOST RAVNANJA
nikoli
redko
pogosto
vedno

Obravnavo oblikujem glede na sporazumevalne potrebe
dijakov v vsakdanjem življenju.
Obravnava je naravnana tako, da dijaki razmišljajo o
sporazumevalni izkušnji (rabi).
Obravnave besedilnih vrst se vedno lotevam na enak način
(struktura podatkov/informacij, ki jih posredujem).
Pri ocenjevanju znanja morajo dijaki izkazati teoretično znanje
o besedilnih vrstah.
Pri ocenjevanju znanja morajo dijaki izkazati praktično znanje
o besedilnih vrstah.
Naloge, s katerimi preverjam, ali so dijaki usvojili besedilno
vrsto, izhajajo iz izhodiščnega (ne)umetnostnega besedila.
Naloge za preverjanje oz. ocenjevanje so podobne nalogam, ki
se pojavljajo na maturi.
2.

Se vam zdi obravnava besedilnih vrst v učbenikih in delovnih zvezkih, ki jih uporabljajo
dijaki, ustrezna?
a)
b)
c)
d)

Da, ustrezna.
Bolj ustrezna kot neustrezna.
Bolj neustrezna kot ustrezna.
Ne, neustrezna

V OBRAVNAVA, KI IZHAJA IZ NEUMETNOSTNEGA BESEDILA
1.

V tabeli označite, kako pogosto so ravnanja, ki se pojavljajo, ko pri obravnavi izhajate iz
(ne)umetnostnega besedila.

RAVNANJE
(ko pri obravnavi izhajate iz (ne)umetnostnega besedila)
Dijake motiviram za delo z besedilom.
Pri obravnavi izhajam iz sporazumevalnih izkušenj dijakov.
Dijake seznanim s temo besedila.
Opredelim namen/cilj dela z besedilom.
Predstavim način obravnave.
Napovem besedilo.
Po sprejemanju besedila preverim razumevanje besedila.
Po sprejemanju besedila sledi okoliščinska razčlemba besedila.
Pozornost posvečam okoliščinam, ki so vplivale na
sporočevalčevo izbiro jezikovnih izraznih sredstev.
Po sprejemanju besedila sledi jezikovna in/ali tvarna in/ali
metajezikovna razčlemba besedila.
Po sprejemanju besedila sledi opazovanje (in opisovanje)
jezikovnega pojava.
Spoznanja, ugotovljena na podlagi besedila, sintetiziram
(bodisi v obliki definicije bodisi kakorkoli drugače).
Usvojeno jezikovno znanje umestim v celoto/sistem (po
obravnavi določenega sklopa, npr. obravnava stavčnih členov).
Dijaki vrednotijo informacije iz besedila.
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POGOSTOST RAVNANJA
nikoli
redko
pogosto vedno

Dijaki pred sprejemanjem besedila sodelujejo pri pogovoru o
strategijah sporazumevanja, vrstah besedil.
Dijake spodbujam, da obravnavana besedila sprejemajo
kritično (razmišljajo, kako so informacije podane, so resnične,
kakšen namen skušajo doseči …).
Dijake spodbujam, da besedila presojajo na podlagi jasno
oblikovanih meril/kriterij.
VI Označite, ali se strinjate z navedenimi trditvami.
Se
strinjam

TRDITEV
Dijaki potrebujejo znanje o jeziku in se morajo zavedati
različnih vlog, ki jih ima jezik (npr. spoznavne,
komunikacijske, (narodno)povezovalne, družbene.
Dijaki morajo ob koncu gimnazijskega izobraževanja
poznati jezikovni sistem.
Dobro poznavanje jezikovnega sistema je za pouk
slovenščine v gimnaziji pomembnejše kot osrediščenje na
funkcionalno pismenost dijakov.
Pouk mora biti usmerjen v opisovanje jezikovnega sistema.
Razvita (kritična) sporazumevalna zmožnost pri dijakih je
pomembnejša od poznavanja jezikovnega sistema.
Da lahko dijaki razvijejo (kritično) sporazumevalno
zmožnost, je nujno poznavanje in opisovanje jezikovnega
sistema.
Učenje sporazumevanja je vezano tudi na kulturno okolje, v
katerem prihaja do sporazumevanja, zato je potrebno dijake
opozoriti tudi na ta vidik.
Pouk slovenščine, ki poteka v skladu z učnim načrtom,
omogoča vzgojo kritičnih posameznikov z razvito
sporazumevalno zmožnostjo, znanjem o jeziku in njegovih
sistemskih možnostih ter z jezikovno in kulturno zavestjo.
Doseganje temeljnih ciljev jezikovnega pouka je mogoče le
preko sporazumevalnih izkušenj dijakov (delo z besedili).
Razvijanje jezikovne zmožnosti ni naloga le pouka
slovenščine, dijaki morajo svojo jezikovno zmožnost
razvijati tudi pri ostalih predmetih.
Skrbi za razvoj jezikovne zmožnosti dijakov je pri ostalih
predmetih v gimnaziji posvečene dovolj pozornosti.
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Se ne
strinjam

Delno se strinjam,
delno se ne strinjam

2 Anketni vprašalnik za gimnazijske učence
Pozdravljeni, sem Manca Černivec, študentka slovenistike na Filozofski fakulteti, in pripravljam magistrsko
nalogo o pouku jezika v slovenskih gimnazijah. Namen raziskave je ugotoviti, na kakšen način poteka tovrstni
pouk, pri tem se osredotočam predvsem na ravnanja profesorjev. Vaše sodelovanje je pomembno, zato vas prosim,
da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketni vprašalnik. Vprašalnik je anonimen, zbrani podatki bodo uporabljeni
samo za potrebo magistrske naloge.
Za sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem!

Letnik: __

Splošni uspeh preteklega leta: __

Ocena pri slovenščini preteklega leta: __

1. Kakšno je pri vašem pouku slovenščine razmerje med obravnavo književnosti in jezika?
a) Pogosteje obravnavamo književnost.
b) Jezik in književnost obravnavamo enako pogosto.
c) Pogosteje obravnavamo jezik.
Se vam zdi takšno razmerje ustrezno ali menite, da bi morali imeti več književnosti/jezika?
__________________________________________________________________________________
Pri odgovarjanju na spodnja vprašanja se osredotočite le na JEZIKOVNI pouk slovenščine (pouk
jezika).
2.

Katere učbenike in delovne zvezke uporabljate pri pouku jezika?

__________________________________________________________________________________
3. Česa bi se morali po vašem mnenju pri pouku jezika predvsem naučiti?
__________________________________________________________________________________
Ali menite, da je vaš jezikovni pouk zasnovan tako, da se tega, kar ste zapisali, lahko naučite?
DA
NE
4. Ali se vam zdi pouk slovenskega jezika zanimiv? (V mislih imejte le pouk jezika, pouka
književnosti pa ne.)
A Pouk slovenskega jezika se mi zdi zanimiv, saj ____________________________________.
B Pouk slovenskega jezika se mi ne zdi zanimiv, saj __________________________________.
5. Ali se vam zdi bolj zanimiv pouk jezika ali književnosti?
POUK JEZIKA

POUK KNJIŽEVNOSTI

6. Ali se vam zdi znanje, ki ga pridobite pri pouku slovenskega jezika, uporabno in pomembno
v življenju? (V mislih imejte le pouk jezika, pouka književnosti pa ne.)
A Znanje se mi zdi uporabno in pomembno, saj _______________________________________.
B Znanje se mi ne zdi uporabno in pomembno, saj _____________________________________.
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7. Ali se vam zdi bolj v življenju bolj uporabno znanje, ki ga pridobite pri pouku jezika ali
književnosti?
ZNANJE PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI

ZNANJE PRI POUKU JEZIKA

8. Jezikovni pouk na splošno obsega tri področja: »slovnične« vsebine, obravnavo besedilnih vrst
ter teme, povezane z zgodovino SKJ ter položajem slovenščine v RS, zamejstvu, EU
Kolikšen delež je po vašem mnenju pri vašem pouku slovenskega jezika namenjen vsakemu od
teh področij? Za vsako področje obkrožite ustrezno možnost.
PODROČJE POUKA SLOVENSKEGA JEZIKA
slovnične teme (besedne vrste, priredja, podredja, stavčni členi, velika

DELEŽ PRI POUKU
prevelik

primeren

premajhen

obravnava besedilnih vrst (prošnja, zahvala, življenjepis …)
zgodovina SKJ in položaj slovenščine v RS, EU (socialne zvrsti

prevelik

primeren

premajhen

slovenskega jezika, slovenščina kot državni, uradni, materni jezik,
slovenščina in zamejci, izseljenci)

prevelik

primeren

premajhen

in mala začetnica …)

9. Zamislite si, kako ste pri slovenščini obravnavali SLOVNIČNO TEMO (npr. obravnava glasov
slovenskega jezika, ločil, besednih vrst /glagol, samostalniška beseda …/, skladnje /zveza stavkov, priredja,
podredja, S-strukture, stavčni členi …/, velike in male začetnice, besedotvorja, slogovna vrednost besed …)

Na obravnavo katere slovnične teme ste najprej pomislili?
__________________________________________________________________________________
V tabeli označite, kako je potekala obravnava izbrane slovnične teme, pri tem se osredotočite na
ravnanja vašega profesorja, ki so se pojavljala pri obravnavi slovničnih tem.
RAVNANJE
(obravnava besednih vrst, priredij, podredij, besedotvorja ...)
Novo snov spoznavamo s pomočjo učbenika in delovnega zvezka.
Obravnava poteka tako, da profesor novo snov razlaga, dijaki poslušamo
(tudi rešujemo naloge v učbeniku in/ali delovnem zvezku).
Profesor pri obravnavi najprej pokaže primere, zglede, nato pove
definicijo, pravilo ipd. (npr. pri obravnavi podredij/odvisnikov profesor
najprej pokaže zglede, nato pa pove, za katero podredje/odvisnik gre …).

Profesor pri obravnavi najprej pove definicijo, pravilo, nato pa pokaže
primere, zglede (npr. pri obravnavi podredij/odvisnikov profesor najprej
našteje vrste podredij/odvisnikov, našteje tipične veznike, nato pa prikaže zglede
povedi).

Pri obravnavi nove snovi profesor izhaja iz posameznih povedi, s
katerimi ponazori novo snov (npr. pri obravnavi podredij/odvisnikov profesor
izhaja iz povedi, na kateri pokaže, za katero podredje/odvisnik gre).

Pri obravnavi nove snovi profesor izhaja iz (ne)umetnostnega besedila.
Profesor se pri obravnavi posveča potrebam, ki jih imamo dijaki pri
sporazumevanju/komunikaciji v vsakdanjem življenju.
Pri obravnavi slovničnih tem se osredotočamo na pravila, zakonitosti,
definicije … in poznavanje le-teh.
Pri obravnavi slovničnih tem se osredotočamo na pravilno uporabo
jezika v vsakdanjem življenju.
Pri ocenjevanju znanja (ustno, pisno) moramo dijaki zapisovati
slovnična in pravopisna pravila, definicije …
Pri ocenjevanju znanja (ustno, pisno) moramo dijaki na praktičnih
primerih pokazati obvladovanje slovnice in pravopisa.
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nikoli

POGOSTOST RAVNANJA
redko
pogosto
vedno

Naloge ocenjevanja znanja, ki so vezane na preverjanje slovničnih tem,
izhajajo iz (ne)umetnostnega besedila.

10. Zamislite si, kako ste pri slovenščini obravnavali ZGODOVINO JEZIKA (indoevropski prajezik,
praslovanščina, stara cerkvena slovanščina, razvoj slovenskega jezika npr. v srednjem veku, obdobju
reformacije …) ALI POLOŽAJ SLOVENŠČINE (socialne zvrstni slovenskega jezika, slovenščina kot
državni, uradni, materni jezik, slovenščina in zamejci, izseljenci …).

Na obravnavo katere teme ste najprej pomislili?
__________________________________________________________________________________
V tabeli označite, kako je potekala obravnava izbrane teme, povezane z zgodovino jezika in položajem
slovenščine, pri tem se osredotočite na ravnanja vašega profesorja, ki so se pojavljala pri izbrani
obravnavi zgodovine jezika in položaja slovenščine.
RAVNANJE
(obravnava zgodovine jezika, npr. nastanek slovenščine, razvoj
knjižnega jezika)
Novo snov spoznavamo s pomočjo učbenika in delovnega zvezka.
Pri obravnavi nove snovi profesor izhaja iz (ne)umetnostnega besedila.
Obravnava poteka tako, da profesor novo snov razlaga, dijaki
poslušamo (tudi rešujemo naloge v učbeniku in/ali delovnem zvezku).
Pri obravnavi tem, ki so povezane z zgodovino jezika, profesor navaja
dejstva (letnice, dogodke, potek dogajanja ipd.).
Pri obravnavi profesor dijake spodbuja, da ob konkretnih dogodkih ali
besedilih razmišljamo o tem, kdo ali kaj je vplival na razvoj jezika.
Ob obravnavi vsebin s področja zgodovine jezika in sociolingvističnih
tem kritično razmišljamo o vlogah slovenščine danes in v preteklosti, o
pomenu jezika, o vlogi (jezikovne) politike za razvoj in obstanek
slovenskega jezika.
Profesor obravnavo zgodovine jezika poveže s sedanjostjo.
Pri ocenjevanju znanja (ustno, pisno) moramo dijaki izkazati teoretično
znanje o zgodovini jezika in položaju slovenščine.
Pri ocenjevanju znanja (ustno, pisno) moramo dijaki razmišljati o
pomenu in vlogi zgodovine jezika, o govorcih in vlogah slovenščine …
Naloge ocenjevanja znanja, ki preverjajo znanje o zgodovini jezika in
položaju slovenščine, se povezujejo z izhodiščnim (ne)umetnostnim
besedilom.

POGOSTOST RAVNANJA
nikoli

redko

pogosto

vedno

11. Zamislite si, kako ste pri slovenščini obravnavali BESEDILNE VRSTE (opravičilo, prošnja,
življenjepis, poročilo, uradno pismo, zahvala, predstavitev kraja, strokovni članek, reportaža
…)
Na obravnavo katere besedilne vrste ste najprej pomislili?
__________________________________________________________________________________
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V tabeli označite, kako je potekala obravnava izbrane besedilne vrste, pri tem se osredotočite na
ravnanja vašega profesorja, ki so se pojavljala pri obravnavi izbrane besedilne vrste.
RAVNANJE
(obravnava besedilnih vrst, npr. prošnja, zahvala, življenjepis,
predstavitev kraja, reportaža …)
Novo snov spoznavamo s pomočjo učbenika in delovnega zvezka.
Obravnava poteka tako, da profesor razloži značilnosti nove besedilne
vrste, dijaki poslušamo, rešujemo naloge.
Profesor pri obravnavi najprej pokaže primere, zglede, nato pa pove,
kako pišemo določene besedilne vrste.
Profesor se pri obravnavi posveča tudi potrebam, ki jih imamo dijaki pri
sporazumevanju v vsakdanjem življenju.
Pri obravnavi nove snovi profesor izhaja iz (ne)umetnostnega besedila.
Pri ocenjevanju znanja (ustno, pisno) moramo dijaki izkazati teoretično
znanje o besedilnih vrstah (poznati lastnosti besedilne vrste …).
Pri ocenjevanju znanja (ustno, pisno) moramo dijaki izkazati praktično
znanje o besedilnih vrstah (napisati zahtevano besedilno vrsto).

POGOSTOST RAVNANJA
nikoli

redko

pogosto

vedno

12. V tabeli označite, kako pogosto so ravnanja vašega profesorja, ki se pojavljajo, ko pri obravnavi
izhajate iz besedila (to je lahko zapisano v učbenikih, delovnih zvezkih ali pa ga prinese profesor
sam, lahko je tudi posnetek ali pa nastaja pri pouku kot igra vlog ipd.).
RAVNANJE
POGOSTOST RAVNANJA
(ko pri obravnavi izhajate iz besedila)
nikoli redko pogosto vedno
Besedila pri pouku jezika so nam blizu in so uporabna v vsakdanjem življenju.
Profesor pove, kaj je namen ali cilj ure, ko delamo z besedilom.
Profesor pove, kako bo potekala učna ura, kako bomo spoznavali novo snov.
Preden se začnemo ukvarjati z besedilom, nam ga učitelj predstavi.
Na podlagi besedila spoznavamo nova jezikovna pravila, definicije ipd.
Ko besedilo preberemo/poslušamo/gledamo, se o njem pogovorimo, profesor preveri,
ali besedilo razumemo.
Po sprejemanju besedila se pogovorimo o tem, kdo je avtor, naslovnik, kdaj in kje je
nastalo, zakaj je besedilo nastalo ipd.
Profesor se posveti vzrokom, ki so vplivali na to, da je nekdo besedilo
zapisal/povedal s točno določenimi besedami, izbral točno določen slog ipd.
Po sprejemanju besedila nas profesor usmeri, da smo v besedilu pozorni na točno
določene značilnosti (npr. zapis velike in male začetnice, zgradbo povedi …).
Novo snov vadimo in utrjujemo s pomočjo nalog, vaj.
S profesorjem se pred branjem/poslušanjem/gledanjem novega besedila pogovorimo
o načinu sprejemanja besedila, na kaj moramo biti pozorni ipd.
Profesor nas spodbuja, da o besedilo kritično razmišljamo, kako so informacije
podane, so resnične, kakšen namen imajo …
Profesor nas spodbuja, da besedila presojamo na podlagi jasno oblikovanih
meril/kriterijev (kaj je dobro, kaj slabo, zakaj je nekaj dobro, katere informacije so
odveč, katere manjkajo ipd.).
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13. Ali se strinjate z navedenimi trditvami? Obkrožite DA ali NE.
Pri pouku imam dovolj priložnosti za sporazumevanje (poslušanje ali branje besedil, govorno
nastopanje, pisanje).
Jezikovni sistem je množica pravil in izjem, zato poznavanje sistema ni pomembno.
Jezik nam ponuja različne možnosti, med katerimi lahko izbiramo, ko se sporazumevamo z
drugimi.
Vsako besedilo je povezano z določeno kulturo in njenimi vrednotami, zato je uspešno
sporazumevanje in razumevanje z drugimi odvisno tudi od poznavanja kulture.
Pomembno je, da razmišljamo o svojem jeziku in sporazumevanju, saj tako lažje razumemo
svoje odzive ali popravimo napake.
Jezik je smiselno spoznavati tako, da izhajamo iz besedil, da rabo jezika opazujemo v besedilu.
Pri pouku jezika nas profesor velikokrat opozarja na znanje, ki je potrebno za maturo.
Pri pouku jezika razmišljamo o rabi jezika.
Pri pouku jezika kritično razpravljamo o jeziku.

DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE

14. Jezik raje spoznavam tako, da …
a) … profesor najprej razloži novo snov, pove pravilo/definicijo, prikaže primere/zglede, nato pa
novo znanje utrjujemo s pomočjo vaj (npr. profesor najprej pove pravila za zapisovanje male in
velike začetnice, ob tem prikaže primere/zglede, nato pa rešujemo vaje).

b) … najprej opazujemo besedilo, iščemo določene primere/zglede, na podlagi teh oblikujemo
pravilo/definicijo, nato pa novo znanje utrjujemo s pomočjo vaj. (npr. profesor prinese besedilo,
v katerem opazujemo malo in veliko začetnico, na podlagi različnih primerov/zgledov) sklepamo o
pravilih za zapisovanje male in velike začetnice, nato pa rešujemo vaje).
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Manca Černivec

Ljubljana, 23. avgusta 2017
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