
Zgodnje učenje tujega jezika nemščine za razvijanje 
komunikacijske kompetence pri učencih (2006–2012) 

Cilj: Intuitivno učenje tujega jezika in razvijanje 
komunikacijske kompetence s poudarkom na slušnem 

razumevanju v igrivih situacijah oz. v situacijah iz 
vsakdanjega življenja.

Ugotovitve:
- pozitiven odnos do učenja tujih jezikov;
- sproščenost govornega sporočanja.
4. raven: Odkrivanje novosti – invencija
Učenje tujega jezika v drugačnem, bolj 
naravnem, novem kontekstu.

Vodja projekta: Albina Avsec, prof.
Članica projektnega tima: Ines Jarh, prof.

Ravnateljica: Margareta Voglar, prof., spec. manag.
Prijavitelj projekta: OŠ Gustava Šiliha Laporje

Strokovni konzulent: mag. Katica Pevec Semec, višja 
svetovalka ZRSŠ



Predstavitev šole

OŠ Gustava Šiliha Laporje
 – 151 učencev, 9 oddelkov
 – središče kulturnega, jezikovnega in 

športnega dogajanja v kraju

Vizija: Sami ne moremo narediti 
veliko, s skupnimi močmi pa 
zmoremo več.



Predstavitev inovacijskega 
projekta

 Na OŠ Gustava Šiliha Laporje 
smo se lotili tuji jezik poučevati 
nekoliko drugače. Otroci se 
učijo znotraj samega pouka, tj. 
učno snov različnih predmetov 
usvajajo skozi tuji jezik 3-krat 
15 minut pri pouku 
matematike, spoznavanja 
okolja in glasbene vzgoje, v 
2.–5. razredu pa 20 in 25 
minut tedensko pri pouku 
spoznavanja okolja, glasbe, 
matematike, športne in likovne 
vzgoje, naravoslovja in 
tehnike. 

 Učenci usvajajo nemščino, tako da 
se igrajo, pojejo, plešejo in se 
zabavajo. Taka vrsta poučevanja 
je novost v slovenskem prostoru, 
saj smo bili prvi, ki smo se lotili 
integriranega načina poučevanja 
(v sklopu pouka) na razbit način 
(večkrat po malo). Tretje leto smo 
bili ena izmed štirih šol, ki so 
izvajale integriran način 
poučevanja, sprva pa ena izmed 
dveh šol v celotni državi. 

 Da je tak način učenja uspešen, 
so pokazali rezultati preizkusov 
znanja v sklopu pilotskega 
projekta uvajanja tujega jezika v 
prvo triletje.  Dosegli smo 4. raven 
novosti, tj. invencijo.



Področje: 
Poti do kakovostnega učenja/znanja 

(redni pouk oz. dejavnosti med poukom)
Raziskovalno vprašanje:

Ugotoviti želimo, kako zgodnje učenje tujega jezika 
pripomore k večji komunikativnosti in hitrejšemu 
odzivanju otrok v konkretnih govornih situacijah.

Cilji projekta:
 intuitivno učenje tujega jezika,
 razvijanje komunikacijske kompetence v konkretnih 

govornih situacijah,
 aktivno sodelovanje in razvijanje socialnih veščin,
 vključevanje vseh čutov,
 motivacija za učenje novih jezikov in spoznavanje 

novih kultur.



Kdaj otroka začeti učiti 
tujega jezika?

Raziskave kažejo, da je zgodnje
otroštvo zelo pomembno za

učenje tujega jezika in da ima
otrok sposobnosti, ki so potrebne
za učenje tujega jezika razvite že
mnogo pred 9. letom. M. Kordaš

je ugotovila, da je najboljša doba
za začetek neprekinjenega

učenja
tujega jezika med 4. in 8. letom,

najintenzivnejši napredek pa
lahko pričakujemo v 8., 9., in 10.

letu starosti. Meje mojega jezika so meje mojega 
sveta. (L. Wittgenstein)



Zakaj začeti zgodaj?
Naravno radovednost otrok poteši z

učenjem 

Otroci imajo zelo močno potrebo po govorjenju,
kar lahko izrabimo za začetek učenja novega

jezika. Učenja kot takega se ne zavedajo, zanje
je to le sredstvo, da dosežejo, kar želijo, da

potešijo svojo radovednost.

Otrok se ne sprašuje o pomenu besed

Obenem imajo otroci še eno izredno sposobnost.
V tujem okolju se bistveno hitreje znajdejo kot
odrasli in se tudi z lahkoto vživijo. Tujega jezika
se naučijo intuitivno, ne da bi se spraševali o

pomenu besed. 

SPOZNAVANJE 
OKOLICE

UČENJE V 
NARAVNIH SITUACIJAH

RADOVEDNOST



Metode in tehnike učenja 
tujega jezika

 Učna snov se predstavi in utrjuje 
vizualno, slušno in k inestetično

Otrokom jo približamo s slikami, mimiko, pravimi 
predmeti … 

 Uporablja se veliko raznolik ih 
aktivnosti 

Otroci pojejo, se igrajo, poslušajo zgodbe,
usvajajo rime, dialoge, ustvarjajo z rokami, z 

lutkami … 

 V razredu sta dve učiteljici

 Ura je razbita na trikrat petnajst minut 
(Model a OŠ Gustava Šil iha Laporje) ali 
20 in 25 minut tedensko (Model b OŠ 
Gustava Šil iha Laporje)



Večjezičnost in večkulturnost

 Cilj inovacijskega 
projekta ni zgolj 
zgodnje učenje 
nemščine, temveč 
tudi razvijanje 
večjezičnosti in 
večkulturnosti.

 Prednosti ZGTJ in 
CLIL.

 Otroci opažajo razlike 
med navadami in 
kulturami domačega 
in tujega naroda.



Način dela, spremljanje, 
evalviranje

Model a OŠ Gustava Šiliha Laporje

 Jezikovna kopel pretežno v fazi 
utrjevanja pri matematiki,  glasbeni 
vzgoji in spoznavanju okolja.

 Spremljanje in evalviranje:
 1. Člani projekta: medsebojne 

hospitacije, izmenjava dobre prakse, 
študij literature, konzultacije v razširjeni 
inovacijski skupini ZRSŠ, strokovne 
debate, svetovanje s konzulentko.

 2. Učenci: obrazec za sprotno 
(neformalno) spremljanje 
učenčevega/učenkinega napredka z 
beleženjem, odziv otrok po uri. 

 3. Starši: anketni vprašalnik za starše.

Model b OŠ Gustava Šiliha Laporje

 Jezikovna kopel tudi v ostalih fazah 
strukture učne ure pri matematiki, 
glasbeni vzgoji, telovadbi, 
naravoslovju in tehniki, likovni 
vzgoji, gospodinjstvu in 
spoznavanju okolja.

 Spremljanje in evalviranje:
 1. Člani projekta (kot pri modelu a).
 2. Učenci: formativno spremljanje 

pouka ali učenčevega napredka, pisni 
preizkus znanja, odziv otrok po uri.

 3. Starši: anketni vprašalnik za starše.
 4. Učiteljice: refleksija na delo v 

projektni skupini.



CILJ
Spodbuditi intuitivno učenje tujega jezika v kontekstualni 

učni situaciji pri različnih predmetih (SPO, GVZ, MAT, NIT, 
LVZ, ŠVZ).

KAZALNIK 
 Organizacija obogatene 

izvedbe ZGTJ od 1. do 5. 
razreda. Vključitev timskih 
načrtovanj v urnik učiteljev.

OPIS KAZALNIKA
 Pridobivanje in  krepitev 

veščin timskega dela učiteljev 
od 1.–5. razredu s 
poudarkom na načrtovanju, 
izvajanju  in evalvaciji.



CILJ
Z izvajanjem  krajših  konkretnih govornih situacij spodbujati 
pri učencih  razvoj  komunikacijskih  in socialnih kompetenc.

KAZALNIK 
 Razvite komunikacijske in 

socialne kompetence učencev 
in učiteljev.

Nastop na šolski prireditvi

OPIS KAZALNIKA
 Preučitev 8 ključnih 

kompetenc za vseživljenjsko 
učenje.

 Študij komunikacijske 
kompetence ter tujejezikovne 
kompetence.

 Študij socialne kompetence.
 Didaktična obdelava 

pridobljenih spoznanj in  
uporaba v praksi.



CILJ
Ustvarjati bogate učne situacije za večje aktivno sodelovanje 

učencev.
KAZALNIK 

 Fleksibilnost organizacije: 
Didaktični sklopi ZGTJ v 1.–
5. razredu. Uvedba različnih 
metod in oblik dela, izvajanje 
jezikovne kopeli na različnih 
lokacijah, fleksibilnejša izbira 
predmetov. 



OPIS KAZALNIKA

Timsko načrtovanje in evalviranje 
učnih situacij učiteljic razrednega 
pouka in nemščine ter medsebojne 
hospitacije. Vloga kritičnega 
prijatelja.

Med igro v šolskem parku



CILJ
Spodbujati veččutno  zaznavanje in odzivanje učencev na 

učne situacije.
KAZALNIK 

 Razvita empatija pri učencih
 Ozaveščanje metajezikovnih 

zmožnosti 
raznojeuzzmožnosti in j 

 Izbira raznolikih učnih 
sredstev upoštevajoč stile 
zaznavanja in učenja.

 Učenci širijo nejezikovno in 
jezikovno zavedanje, so bolj 
odprti pri komuniciranju v 
različnih jezikih in lažje 
premagujejo jezikovno in 
kulturno drugačnost.

 Pri učiteljih povečan interes 
za mednarodno sodelovanje.

OPIS KAZALNIKA

Med uro v razredu



Dejavniki triangulacije

 Učitelji  Učenci

 Starši
 Anketni vprašalnik.
 Predstavitve modela  staršem 

novincev.
 Odprte učne ure.

Obrazec za spremljanje napredka 
otrok.
Anketni vprašalnik in preizkus 
znanja.    
Formativno spremljanje napredka 
učencev. 

Izvedba seminarjev ZRSŠ na šoli.
Medsebojne hospitacije na šoli in 
na regijski ravni.
Predstavitev dobre prakse na 
medregijskih posvetih s posnetki 
vzorčnih ur. 
Projekt Fleksibilni predmetnik.
Refleksija na delo v projektni 
skupini, portfolijo.
Vključitev Comenius asistentke 
(naravna govorka) iz Nemčije.



Utemeljitev 4. ravni razvoja 
novosti

 Izvajanje tujih jezikov na zgodnji stopnji  v slovenski praksi že dolgo ni 
posebnost. V projektu smo naredili preboj z več vidikov:

- medpredmetne povezanosti
- razvijanja večkulturnosti in raznojezičnosti
- fleksibilnost organizacije
- spodbujanje komunikacijskih in socialnih kompetenc učiteljev in učencev
 Največji razvoj novosti pa vidimo v organizaciji in izvedbi situacijskega 

učenja, kot posledice izvajanja tujega jezika pri različnih predmetih in 
razredih. 

 S pomočjo tujega jezika smo na šoli dosegli odpiranje učnega okolja, v 
katerem smo učencem omogočili reorganizacijo učnih ciljev, s tem, da smo 
jih  vključili tako v načrtovanje kot izvedbo dejavnosti, ki so potekale v 
tujem jeziku.  Z intuitivnim izvajanjem učenja tujih jezikov smo v 
didaktičnem pogledu nadgradili t.i. CLIL kot način učenja tujih jezikov, kjer 
smo obogatili učni jezik v katerem razmišljamo in sprejemamo ugotovitve.



Namesto zaključka

Vredno je vedeti, da je otrok v svoji
najzgodnejši dobi izredno dojemljiv in 

prilagodljiv. 
Dobro je, če naravno vedoželjnost otroka
spodbujamo tudi z zanimanjem za tuje

jezike.
Za konec še razmišljanje nekega starša: 
“ Znanje dveh tujih jezikov ni vprašanje, ampak nujno 
dejstvo, saj odprta Evropa predstavlja izzive, možnosti 
izobraževanja, zaposlitve in druge vire intelektualnega 
in finančnega zaslužka.”



Hvala za pozornost 
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