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Izhodišča 
 

 leta 2005 je Evropska komisija sestavila strateški 
pristop za Evropsko raziskavo o jezikovnih 
kompetencah 

 s pomočjo odprtega razpisa so izmed prijavljenih 
organizacij izbrali konzorcij SurveyLang: 
◦ University of Cambridge ESOL Examinations 

◦ National Institute for Educational Measurement (Cito) 

◦ Gallup Europe 

◦ Centre international d’études pédagogiques (CIEP) 

◦ Goethe-Institut 

◦ Instituto Cervantes 

◦ Universidad de Salamanca 

◦ Universita per Stranieri di Perugia 



Namen raziskave 

 boljše razumevanje trenutnega znanja tujih 
jezikov pri učencih 

 

 primerjava znanja tujih jezikov med 
evropskimi državami 

 

 poleg stopnje znanja tujih jezikov preučuje, 
kako demografsko, socialno in ekonomsko 
okolje vpliva na znanje tujih jezikov v 
vključenih državah 



Populacija 
 

 učenci ob koncu ISCED 2, če so se 
testiranega jezika učili vsaj eno leto  

 

 v nekaterih državah je preverjanje znanja 
potekalo na stopnji ISCED 3 

 

Slovenija:  

◦ 9. razred osnovne šole 

◦ angleščina in nemščina 



Vzorec 

• Predraziskava 2010 (v SLO): 

 angleščina: 40 šol, cca 800 učencev 

 nemščina: 40 šol, cca 800 učencev 

• Glavna raziskava 2011 (v SLO): 

 angleščina: 70 šol, 1500 učencev 

 nemščina: 70 šol, 1500 učencev 

 skupaj v 16 državah: 53.000 učencev 



Kaj in kako smo preverjali - I 
 preverjali smo slušno in bralno razumevanje ter 

pisno sporočanje na treh težavnostnih ravneh 

 vsak učenec je bil testiran v dveh kompetencah na 
določeni težavnostni stopnji: 
◦ slušno, pisno 

◦ slušno, bralno 

◦ pisno, bralno 

 težavnostna stopnja za posameznega učenca 
določena na podlagi predhodno izvedenega 
razvrstitvenega testa 

 vsak učenec je odgovarjal tudi na vprašalnik o 
okolju 



Kaj in kako smo preverjali - II 

• v raziskavo so bili vključeni tudi ravnatelji 

izbranih šol ter učitelji, ki učijo izbrane učence 

angl. oz. nem. 

• v Sloveniji smo raziskavo izvajali v obliki tiskanih 

testov in vprašalnikov 

• raziskavo je bilo možno opravljati tudi v 

elektronski obliki - s pomočjo USB ključkov 

(v Sloveniji se za to možnost nismo odločili zaradi 

nezadostne razpoložljivosti ustreznih računalnikov na 

šolah) 



Države in testirani jeziki 



Opredelitev SEJO ravni 
Raven 

SEJO 
Bralno razumevanje Slušno razumevanje Pisno sporočanje 

B2 

 

Lahko samostojno prebere različne tekste, 

pri čemer prilagodi stil in hitrost branja 

glede na tekst in namen, pri tem pa pravilno 

uporablja poudarke. Poseduje široko bralno 

besedišče, vendar mu/ji lahko težave 

povzročajo nekateri manj pogosti idiomi. 

 

Lahko spremlja obširen govor s 

kompleksnimi argumenti, pod 

pogojem, da mu/ji je tema poznana ter 

da je smer govora označena z jasnimi 

označevalci. 

 

Lahko zapiše jasne, podrobne tekste, ki se 

nanašajo na različna področja, ki ga/jo 

zanimajo. V tekstu sintetizira in ocenjuje 

informacije ter argumente iz različnih virov. 

Pisno lahko sporoča novice in poglede in 

se lahko odziva na novice in poglede 

drugih. 

B1 

 

Lahko prebere in razume preprosta 

besedila z dejstvi, ki se nanašajo na 

področje, ki ga/jo zanima.  

 

Razume glavne točke govora, ki se 

nanaša na poznana področja, ki jih 

učenec pogosto sreča pri delu, šoli, 

počitku itd., ter kratke pripovedi. 

 

Lahko zapiše enostavna povezana 

besedila o več poznanih temah, ki so 

povezana s področjem, ki ga/jo zanima. 

Krajše elemente med sabo poveže v 

linearno sekvenco. Lahko napiše osebna 

pisma in sporočila, kjer prosi ali posreduje 

informacije. 

A2 

 

Razume kratke, enostavne tekste, ki 

vsebujejo besedišče, ki se pogosto pojavlja, 

ter elemente iz mednarodnega slovarja. 

 

Razume fraze ter izraze, ki se 

nanašajo na področja, ki so blizu 

učencu (npr. osnovne osebne 

informacije ter informacije o družini, 

nakupovanju, geografiji, 

zaposlovanju), če je govor jasno 

artikuliran. 

 

Lahko zapiše več enostavnih fraz in 

stavkov, ki so med sabo povezane z 

enostavnimi vezniki kot so 'in', 'ampak' in 

'ker'. Lahko izpolni enostavne obrazce za 

trenutne potrebe. 

  

              A1 

 

Razume kratke in enostavne tekste, po en 

kratek stavek, razume znana imena, 

besede in osnovne fraze in ponovi 

prebrano, če je potrebno. 

 

Razume govor, če je počasen in jasno 

artikuliran z dolgimi pavzami, da lahko 

razume pomen povedanega. 

 

Lahko napiše enostavne izolirane fraze in 

stavke. V pisni obliki zna vprašati ali 

sporočiti informacije o sebi. 
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SEJO raven 

Angleščina Nemščina 

Bralno 

razumevanje 

Slušno 

razumevanje 

Pisno 

sporočanje 

Bralno 

razumevanje 

Slušno 

razumevanje 

Pisno 

sporočanje 

B2 31 45 10 14 14 8 

B1 15 22 37 9 14 12 

A2 12 13 30 13 20 24 

A1 29 15 21 44 40 48 

Pred-A1 12 5 1 21 12 9 

Primerjava z 

ESLC 

povprečjem 

Povprečno 
Nad-

povprečno 

Nad-

povprečno 
Povprečno Nad-povprečno Nad-povprečno 

Povzetek: Odstotek slovenskih učencev, ki dosegajo določeno 

SEJO raven znanja, glede na posamezno jezikovno zmožnost 

Opomba: Z rdečo barvo je v tabeli označena raven znanja, ki je v Sloveniji po učnem načrtu za 

posamezen jezik predvidena ob koncu devetega razreda. 



Zaključne ugotovitve 



Okoljski dejavniki 
Z višjimi rezultati ne jezikovnem testu se v največji meri  

povezujejo:  

• zgodnje učenje tujih jezikov 

• učenje več tujih ali antičnih jezikov 

• znanje testiranega jezika staršev 

• izpostavljenost učencev testiranemu jeziku in uporaba ciljnega 

jezika za delo z mediji 

• večja raba testiranega jezika med učnimi urami s strani učencev ter 

učiteljev 

• pozitivna zaznava učencev o uporabnosti učenja testiranega jezika 

• pozitivna zaznava učencev o lastnih zmožnostih – bolj kot se jim zdi, 

da je učenje testiranega jezika težko, slabše rezultate dosegajo na 

jezikovnem testu 



Dosežki učencev 

• Slovenski devetošolci glede na povprečje dosežkov 

učencev vseh držav/regij, vključenih v raziskavo ESLC 

2011, tako v angleščini kot v nemščini, izkazujejo 

nadpovprečne dosežke v slušnem razumevanju in pisnem 

sporočanju. V bralnem razumevanju pa so dosežki naših 

učencev v obeh jezikih povprečni. 

TODA 

• velike razlike med učenci 
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Ravni znanja 
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B2 RAVEN PRI ODRASLIH 

B2 RAVEN PRI 14/LETNIKIH 



Učni načrti za tuje jezike? 

• V Sloveniji je ob koncu 9. razreda trenutna 

pričakovana raven znanja angleščine A2 

 

Evropski jezikovni indikator 

Vsaj 50% učencev najmanj na ravni B1 



HVALA  ZA  POZORNOST! 


