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Slovenščina med tujim in učnim jezikom
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Slovenščina v različnih vlogah

• kot prvi jezik (J1)

• kot drugi jezik (J2)

• kot tuji jezik (TJ)

• kot učni jezik 



Sporazumevalna zmožnost
• osnovna sporazumevalna zmožnost

• omogoča sporazumevanje na medosebni ravni

• spoznavna/akademska jezikovna zmožnost

• gre za zmožnost uporabljati jezik kot inštrument mišljenja pri razreševanju
problemov

• za učinkovito usvajanje novih vsebin (znanj) ne zadostuje osnovna sporazumevalna 
zmožnost, temveč dobro razvita akademska jezikovna zmožnost

• rezultati raziskav: otrok, ki se z J2 sreča šele v šoli, naj bi potreboval pet do sedem 
let, da bi dosegel to raven (Nećak Lük: 2008)



• večina otrok priseljencev obvlada jezik do mere, da lahko sodeluje v
vsakdanjih sporazumevalnih položajih

• ob zahtevnejših šolskih vsebinah se pokažejo pomanjkljivosti – vrzeli že na 
ravni razumevanja

• težko sledijo novim vsebinam

• poljezičnost
(Nećak Lük 2008)

• otroci samo s pomočjo tečaja ne morejo doseči tako visoke sporazumevalne
zmožnosti, kot bi jo potrebovali za aktivno sodelovanje pri pouku

(Knez 2008)

Sporazumevalna zmožnost



Sporazumevalna zmožnost

• izključne odgovornosti za učenje slovenščine kot J1 in J2 ne morejo nositi
samo učitelji, ki so specialisti za jezike

• učenci morajo usvojiti rabo jezika v vseh predmetno specifičnih situacijah

• vsaka znanost ima svoj poseben jezik, svoj način komuniciranja, značilen za
svojo stroko

(Vogel 2008)



STRATEGIJE IN TEHNIKE V PODPORO JEZIKOVNEMU RAZVOJU

• navesti merljive cilje in spremljati napredek ter potrebe pri učenju jezika

• spodbujati jezikovno zavest in znanje o jeziku in komunikaciji (raziskovanje in
eksperimentiranje z jezikom)

• povečati besedni zaklad (pravilna izbira besed, ki besedilo povezujejo v koherentno celoto)

• spodbujati transfer – med jeziki in med predmeti, med učnimi izkušnjami v različnih
situacijah

• podpirati avtonomijo otrok, tudi z uporabo instrumentov samoocenjevanja

• izboljševati pisanje:

• v večini sistemov pisanje predstavlja najpomembnejši del izkazovanja znanja

• razvijanje pisnega izražanja prispeva k razvoju akademskega jezika

• nuditi podporo učitelja pri otrokovem jezikovnem in kognitivnem razvoju

(Povzeto po: Zorman 2012)



»Vsak učitelj je učitelj slovenščine.«
• čarobni napoj

• hierarhija besedišča

• izbor ključnega besedišča in slikovni slovar

• pomenska razmerja med besedami
• nadpomenke, podpomenke, sopomenke, protipomenke, besedne

družine

• oblikovanje pomenskega polja besed

• poenostavitev besedil

• tvorba povedi, krajših besedil



»Meje mojega jezika
so meje mojega sveta.«

Ludwig Wittgenstein



Literatura

• Mihaela Knez (2008): Jezikovna integracija otrok priseljencev v slovenski osnovni šoli.
Jeziki v izobraževanju. Ljubljana: ZRSŠ. 155–164.

• Albina Nećak Lük (2008): Učenčev jezik – učni jezik. Jeziki v izobraževanju. Ljubljana:
ZRSŠ. 135–40.

• Nataša Pirih Svetina (2005): Slovenščina kot tuji jezik. Ljubljana: Izolit.

• Jerca Vogel (2008): Slovenščina kot učni jezik in učni predmet v šolah s slovenskim
učnim jezikom v RS. Jeziki v izobraževanju. Ljubljana: ZRSŠ. 117–128 .

• Mirko Zorman (2012): Učni jezik – mednarodne dimenzije. Opolnomočenje učencev z
izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja. Ljubljana: ZRSŠ. 71–83.



Hvala za vašo pozornost.

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020.


