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Povzetek

V prispevku so predstavljene metode, ki so bile tako v preteklosti, deloma pa 
še danes, aktualne pri poučevanju tujih jezikov. Potem ko se je v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja uveljavil t. i. komunikacijski pristop pri poučevanju 
tujih jezikov, se je za trenutek zdelo, da ponuja odgovore na vsa vprašanja in 
težave pri poučevanju. Vendar izkušnje kažejo, da ne obstaja ena univerzalna 
metoda, ki bi bila ustrezna za vse učne situacije. Za učitelje tujih jezikov je 
poznavanje različnih metod oziroma pristopov bistvenega pomena, da bi lahko 
zagotovili kakovosten pouk, tj. pouk, s pomočjo katerega bodo udeleženci 
jezikovnega pouka čim prej zgradili svojo jezikovno sporazumevalno zmožnost 
v tujem jeziku.

Ključne besede: metode poučevanja tujega jezika, slovnično-prevajalna 
metoda, direktna metoda, komunikacijski pristop

1  Učenja in poučevanje tujih jezikov

Učenje jezika je dejavnost s šesttisočletno zgodovino, pri čemer je 
bila na začetku omejena na maloštevilne, priviligirane nosilce jezikov-
ne menjave med najstarejšimi ljudstvi (pisarje, svečenike, učenjake, vo-
jake, trgovce in diplomate). Na začetku je bilo učenje jezika podobno 
metodi popolnega zlitja s tujim okoljem ali prizadevanje za dosego 
dvojezične kompetence od najzgodnejšega otroštva ob pomoči narav-
nih govorcev (Titone 1985, 20, v Vučo 2012, 23). Ob koncu 18. in 19. sto-
letja se je s prvimi deduktivističnimi slovnicami pri poučevanju jezika 
uveljavila tudi teoretična, konceptualna usmeritev (Vučo 2012, 24). Sle-
di pregled metod poučevanja tujih jezikov, ki so v preteklosti (in danes) 
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pomembno vplivale na oblikovanje in razvoj pouka tujih jezikov. Kar 
zadeva terminologijo, se pojavljata dva termina: metoda in pristop.  

2  Slovnično-prevajalna metoda

V angleški literaturi se za slovnično-prevajalno metodo uporablja 
sintagma akademski stil (ang. academic style). 

Način učenja jezika, ki ga je mogoče opredeliti kot slovnično-preva-
jalno metodo, je še danes v rabi na nekaterih področjih glotodidaktike1. 
Na dolgo življenje slovnično-prevajalne metode so po Porcellijevem 
mnenju vplivali številni kulturnozgodovinski razlogi: sporazumevanje 
je bilo v glavnem omejeno na redko pisno izmenjavo informacij (Vučo 
2012, 24). Slovnično-prevajalna metoda je sicer izpeljana iz tradicio-
nalnega pristopa k učenju grščine in latinščine: glavno vlogo pri uče-
nju jezika so imeli natančna analiza pisnega jezika, prevajalne vaje in 
pisno imitiranje besedila. Učenje je bilo osredotočeno na obvladovanje 
slovničnih pravil in pomnjenje dolgih seznamov knjižnega besednja-
ka izbranih tekstov (ki so bili seveda prestižne narave) (Crystal 2005, 
438). Namen začetnih lekcij je usposobiti učenca za branje klasičnih 
avtorjev v tujem jeziku: z arhaizmi in redko rabljenimi izrazi vred ter 
brez poudarjanja slogovne posebnosti. Za začetnika je tak način uče-
nja besedja še posebej težaven, saj besede niso izbrane na podlagi 
pogostosti, temveč zato, da bi ponazorile slovnična pravila: navajajo 
se (in tako si jih je bilo treba zapomniti) izvzete iz celote, zunaj konte-
ksta (Vučo 2012, 25). Učbeniki, ki so temeljili na slovnično-prevajalni 
metodi, npr. učbenik Johanna Christiana Ficka iz leta 1793 Praktische 
englische Sprachlehre für Deutsche beyderley Geschlechts. Nach der in 
Meidingers französischen Grammatik befolgten Methode (slov. Učbenik z 
vajami iz angleščine za Nemce obeh spolov. Po Meidingerjevi metodi 
za francosko slovnico), ki je izšel v Gradcu. V tem učbeniku so na začet-
ku vsake lekcije najprej podrobno predstavljena pravila, nanašajoča se 
na posamezno slovnično strukturo, sledile so skupine povedi, ki jih je 
bilo treba prevesti v ciljni jezik, na koncu pa je dodan seznam besed 
(Vučo 2012, 185). Učenje jezika po tej metodi je bilo namenjeno razvo-
ju učenčevih umskih sposobnosti, če so učenci usvojili še kakšno prak-
tično veščino, je bilo to po naključju (Vučo 2012, 188). Če bi opazovali 
razred, v katerem se odvija pouk po slovnično-prevajalni metodi, bi to 
izgledalo tako: na tabli bi bil na napisan kratek tekst (npr. Spomladi je 
vreme lepo, rože cvetijo in vsi se počutijo bolje, ker je konec zime.), v 
zvezi s katerim učitelj postavlja vprašanja tipa Kaj je pomlad? Učenci 
odgovorijo s samostalnik. Kako se reče pomlad arabsko? Učenci odgo-
vorijo Rabi. Kako torej rečemo arabsko spomladi? (Cook 1996, 176). Gre 
za metodo poučevanja jezika, ki ima gotovo številne pomanjkljivosti, 

1 Glotodidaktika je sinonim za didaktiko tujih jezikov.
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toda kljub temu se (v omejenem obsegu) pojavlja pri pouku jezikov še 
danes. Uporabna je predvsem za poučevanje neživih jezikov, kakršna 
sta latinščina in stara grščina, pa tudi za poučevanje sodobnih jezikov v 
določenih kontekstih. Vivian Cook ugotavlja, da študenti pogosto (rav-
no zaradi pomanjkanja slovnice v sodobnih učbeniških gradivih) samo-
stojno posegajo po slovničnih priročnikih (Cook 1996, 177). Avtor meni 
tudi, da je ta metoda primerna za družbe ali posameznike, ki menijo, 
da je akademsko znanje tujega jezika nekaj privlačnega in ki imajo tra-
dicionalno videnje pouka in učiteljeve vloge pri poučevanju, primerna 
pa je tudi za okolja, v katerih učeči se nikoli ne bodo obiskali države, 
katere jezika se učijo, ali ne bodo prišli v stik z naravnimi govorci tega 
jezika (Cook 1996, 177−178). Težava pri tovrstni opredelitvi je v tem, da 
je težko predvideti, ali bodo tisti, ki se jezika učijo, kdaj prišli v »realno« 
govorno situacijo (torej da se bodo pogovarjali z osebami, ki so naravni 
govorci nekega jezika).

3  Direktna metoda

Direktna metoda (imenovana tudi naravna, moderna, racionalna 
itd.) se je začela uveljavljati ob koncu 19. stoletja kot odziv na slov-
nično-prevajalno metodo. K razvoju te metode so prispevali številni 
jezikoslovci in metodiki (npr. Berlitz, Jespersen, Palmer). Bistvo in na-
men funkcijskih metod sta učence popeljati do obvladovanja živega, 
še posebej govorjenega jezika. Temeljijo na induktivni teoriji: jezika se 
(na)učiš s posnemanjem in ne z analizo, z rabo in ne s slovnico (Vučo 
2012, 25). V 19. stoletju se je zaradi spreminjajočih družbenoekonom-
skih odnosov spreminjal tudi namen učenja jezikov: s sodobnejšimi 
prevoznimi sredstvi (železnica in parniki) so potovanja postala pogo-
stejša in dostopnejša, razdalje med ljudmi so bile vse manjše in poka-
zala se je težnja po spoznavanju novih svetov in živahnejših menjav 
vseh vrst. Pridobivanje znanja tujih jezikov ni bilo več privilegij višjih 
slojev, ampak je postalo vsakdanja potreba številnih ljudi (Vučo 2012, 
191). Pichiassi meni (1990, 65, v Vučo 2012, 140), da je bil začetnik di-
rektne metode Jan Amos Komenský, ki je trdil, da se je treba vsak jezik 
učiti z rabo, s prakso, ne na podlagi pravil in slovnice, medtem ko je 
po Howattovem mnenju direktno metodo uporabljal že Joseph Webbe 
(1560‒1633), ki si je prizadeval za »ponotranjenje znanja o jeziku z va-
jo komunikacijskih dejavnosti (branja, pisanja in govorjenja)« (Howatt 
2004, 41). Julijana Vučo pravi, da je direktna metoda predvsem poseb-
no razumevanje procesa učenja in poučevanja jezika in tudi poseben 
odnos do tega procesa. Izhaja iz tega, da učenje tujega jezika posnema 
obdobja oz. korake pri učenju materinščine, uporablja in priporoča pa 
največjo možno izpostavljenost učenca jeziku, ki se ga uči. Ta način 
učenja poteka po nekaj pravilih: tuji jezik lahko poučujejo samo učite-
lji, ki so izvirni govorci tega jezika, med poukom se ne sme uporabljati 
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materinščine, uporablja se predvsem izvirno gradivo (Vučo 2012, 164). 
Direktna metoda je zelo razširjena še danes, saj jo najdemo v številnih 
jezikovnih šolah, najbolj znana je morda šola Berlitz. Maximilian Da-
vid Berlitz je bil Američan nemškega rodu, ki se je iz Evrope preselil 
v Ameriko, kjer je pričel učiteljsko kariero kot zasebni učitelj grščine, 
latinščine in še šestih evropskih jezikov. Pri poučevanju je uporabljal 
stroge, tradicionalne metode, ki so temeljile na slovnici in prevajanju. 
Metoda, ki je kasneje dobila ime po Belitzu, je nastala povsem naključ-
no. V času bolniške odsotnosti je Berlitz prosil svojega kolega Jolyja, 
naj ga nadomešča. Ker sta med seboj vedno govorila francosko, ni niti 
vedel, da Joly ne zna angleško. Joly je tako učil samo v francoščini. Ko 
se je čez šest tednov Berlitz vrnil, je ugotovil, da učenci živahno in te-
koče govorijo francosko. Na podlagi te izkušnje je nato razvil metodo, 
imenovano Berlitz method, pri kateri se od prvega dneva učenja govori 
samo ciljni jezik (Vučo 2012, 245‒246). Berlitzeva metoda je še danes 
zelo priljubljena po celem svetu.

David Crystal ugotavlja, da je za direktno metodo sicer značilno, 
da privablja veliko zanimanja in navdušenja, vendar gre za pristop, ki 
ga ni enostavno uporabiti v šoli, saj je v umetnem okolju učilnice tež-
ko poustvariti naravno učno situacijo in zagotoviti vsem dovolj prakse 
(Crystal 2005, 438). Direktna metoda je uporabljana in razširjena tudi v 
šolah, v katerih poteka ves izobraževalni proces v tujem, ciljnem jeziku. 
Gre za metodo jezikovne kopeli, ki je značilna npr. za angleške (osnov-
ne in srednje) šole, podobne šole ima tudi Španija (npr. na Češkem v 
Brnu je španska srednja šola, na kateri poteka pouk v španščini, torej 
je ta učni jezik in učni predmet), takšne so nenazadnje tudi dvojezične 
šole v slovenskem Prekmurju, pri čemer je razlika v tem, da je za otroke, 
ki so vključeni v te programe, madžarščina že sicer drugi jezik oz. jezik 
okolja.

Na splošno lahko rečemo, da je direktna metoda primerna za posa-
meznike ali skupine, ki se želijo v čim krajšem času naučiti predvsem 
osnov nekega jezika za doseganje sporazumevalnega praga.

4 Avdiolingvalna metoda

Avdiolingvalna metoda je doživela svoj vrhunec v 60. letih dvaj-
setega stoletja, njene temelje je razložil Robert Lado v delu Language 
Teaching: A Scientific Approach (1964). Ta metoda poudarja učenje go-
vorjenega jezika skozi dialoge in drile (Cook 1996, 179). Ta metoda je 
bila izpeljana iz intenzivnega treninga v govorjenem jeziku, ki so ga 
bili deležniki pripadniki ameriškega vojaškega osebja med drugo sve-
tovno vojno, kar je imelo za posledico visok nivo slušnih in govornih 
zmožnosti, doseženih v razmeroma kratkem času (Crystal 2005, 439). 
Pouk po avdiolingvalni metodi bi se začel npr. z dialogom o kupovanju 
hrane v trgovini. Jezik, uporabljen v dialogu, je kontroliran in predsta-
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vlja samo nekaj novih besed (npr. mleko, mineralna voda, kola) ter vse-
buje nekaj primerov nove strukture. Študenti poslušajo ves dialog, nato 
ga ponovijo stavek po stavek, nato sledi igra vlog v parih, ki se jo nato 
razširi s samostojno rabo (Cook 1996, 180). Pri tej metodi jezik ni zgolj 
razdeljen na štiri sporazumevalne dejavnosti poslušanja, govorjenja, 
branja in pisanja, temveč mora biti tudi poučevan v takšnem zaporedju 
(Cook 1996, 180). Avdiolingvalna metoda je še danes priljubljena med 
učitelji tujih jezikov, vendar je verjetno redko uporabljana ekskluzivno 
(kar velja tudi za ostale metode). Teorija, ki je služila kot osnova za na-
stanek avdiolingvalne metode, je behaviorstično videnje učenje jezika, 
ki razume slednjega kot grajenje navad. Pri tej metodi je problematič-
na predvsem enoličnost (zelo malo je elementov kreativnosti), po drugi 
strani pa je verjetno privlačna za učence, ki niso zelo samozavestni in 
o sebi menijo, da nimajo jezikovnega talenta, zato jim ta metoda omo-
goča več varnosti.

5  Komunikacijski pristop 

Na začetku 70. let 20. stoletja je prišlo pri poučevanju jezikov do 
spremembe metod – uveljavile so se metode, ki so poudarjale komu-
nikacijo. Šlo je torej za redefiniranje tega, kaj mora študent oz. učeči 
se znati v smislu dajanja prednosti sporazumevalni zmožnosti pred 
slovnično zmožnostjo: zmožnost uporabiti jezik ustrezno je postalo po-
membnejše kot znanje slovničnih pravil (iz slovnično-prevajalne meto-
de) ali ustvarjanje navad (iz avdiolingvalne metode) (Cook 1996, 185). 
Komunikacijsko poučevanje jezika je poimenovano kot pristop (raje kot 
metoda), saj gre za več principov, ki spodbujajo komunikacijski pogled 
na jezik in poučevanje jezika in so lahko uporabljeni kot široka paleta 
obravnav v razredu (Richards 2001, 172). Jezikoslovna izhodišča, ki so 
vplivala na nastanek komunikacijskega pristopa, so:

1. Funkcijsko jezikoslovje in njegov začetnik Roman Jakobson s 
spoznanjem, da ima besedilo različne funkcije/vloge, ne le 
predstavitvene, o kateri se je govorilo dotlej, in da povedi tvo-
rimo tako, da besede hkrati izbiramo iz zakladnice sopomen-
skih besed ter jih povezujemo z drugimi besedami v stavke 
(Vogel 2003, 22).2

2. Teorija govornih dejanj (J. L. Austin, 1962), ki razume jezik kot 
sredstvo vplivanja na naslovnika. Austin je med drugim opo-
zoril na obstoj povedi, performativov, s katerimi opravljamo 

2 Halliday ločuje osnovnih sedem funkcij jezika: 
uporaba jezika, da dobimo stvari; uporaba jezika 
za nadziranje vedenja drugih; za interakcijo z 
drugimi; za izražanje mnenj in občutkov; za učenje 
in raziskovanje; za sporočanje informacij (Richards 
2001, 160).

L. Fekonja 
Metode poučevanja tujih jezikov



18

SLOVENIKA  II  2016

dejanje (če jih izrečemo v ustreznih okoliščinah) (Kunst Gna-
muš 1984, 8).

3. Pragmatično jezikoslovje (J. R. Searle, 1969), ki pojmuje jezik 
kot sredstvo sporazumevanja – tvorjenje in razumevanje spo-
ročila sta odvisna od okoliščin sporazumevanja.

Ker gre, kot rečeno, pri komunikacijskem pristopu za več principov, 
ki so lahko obravnavani v razredu, obstajajo tudi različni tipi komuni-
kacijskega pristopa. Glede na različna videnja, kako pri učencih razviti 
sporazumevalno zmožnost, sta se znotraj komunikacijskega pristopa 
oblikovali dve smeri, in sicer t. i. mehka in trda različica (Howatt 1984, 
279, v: Skela). Mehko različico, ki je manj radikalna, lahko poimenu-
jemo poučevanje jezika kot in za komunikacijo (ang. teaching language 
as and for communication). Pri tem pristopu je jezik »razbit« na koščke 
(npr. funkcije, jezikovne zmožnosti, teme itd.), pri čemer je cilj vsake 
učne enote naučiti eno ali več od teh posameznosti. Drugi, t. i. trdi pri-
stop, ki je bolj radikalen in ga imenujemo poučevanja jezika prek komu-
nikacije (ang. teaching language through communication), ima različne 
pojavne oblike. Sem sodi tudi npr. medpredmetni pristop, kar pomeni, 
da pri tujem jeziku obravnavamo vsebine drugih šolskih predmetov 
(npr. zemljepisa, zgodovine, fizike). Znotraj trde verzije pa se pojavljajo 
tudi bolj ambiciozne različice: poučevanja enega, več ali vseh šolskih 
predmetov v ciljnem jeziku. Takšno poučevanje temelji na vsebini in od 
učencev se pričakuje, da se bodo ciljni jezik naučili sočasno z učenjem 
npr. zgodovine in geografije, torej mimogrede, kot nekakšen stranski 
proizvod (Skela 2010, 152‒53). Vivian Cook ločuje pri komunikacijskem 
pristopu dva tipa, in sicer družbeni komunikacijski stil (ang. social com-
municative style) ter informativni komunikacijski stil (ang. information 
communicative style). Pri družbenem komunikacijskem stilu je jezik de-
finiran kot komunikacija med ljudmi – ima torej družbeni pomen, cilj 
učenja pa je mednarodna uporaba tujega jezika in ne toliko lokalna 
uporaba v večjezičnih okoljih (Cook 1996, 186). 

Littlewood pravi, da je ena izmed glavnih karakteristik komunika-
cijskega pristopa ta, da posveča sistematično pozornost funkcijskim 
kot tudi strukturalnim aspektom jezika, in ju kombinira v bolj polno 
komunikacijski pogled (Littlewood 1991, 1).

Avtor omenja naslednje učinke komunikacijskih dejavnosti:
- so celostne,
- izboljšujejo motivacijo,
- spodbujajo naravno učenje,
- lahko ustvarijo kontekst, ki spodbuja učenje (Littlewood 1991, 

17‒18).
Pri nekaterih predstavljenih modelih poučevanja je problematično 

to, da predpostavljajo formulo 1 učitelj = 1 metoda, za katero se zdi, da 
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je nerealistična. Če priznavamo pedagoškemu procesu vsaj del umetni-
škosti, ki mu pripada (in s tem neponovljivosti, enkratnosti dogodka), 
potem taka formula ne zdrži. Toda, čemu mora potem učitelj poznati 
(vsaj) temeljne modele poučevanja? Učitelji se morajo zavedati množi-
ce metod, da bi lahko našli najbolj primerno/primerne glede na potre-
be in okoliščine učečih se in tečaja (Crystal 2005, 437). 

Krashen in Seliger sta že v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja 
ugotovila, da imajo metode poučevanja tujih jezikov dve skupni stvari: 
diskretno predstavitev bistva/teme in posredovanje povratne infor-
macije. Komunikacijski pristop je nato imel drugačen pristop do obeh 
pojavov – predstavitev teme je bila v ozadju, posredovanje povratne 
informacije pa se je v takšnih razredih izvajalo ali pa tudi ne (Nicholas 
et al 2001, 720).
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METODE UČENJA STRANIH JEZIKA

Uprkos tome što učenje stranih jezika ima tradiciju dugu oko šest hilja-
da godina, savremeno doba i za profesore stranih jezika i za studente 
još uvek ostaje otvoreno pitanje primerenosti i efikasnosti određene 
metode učenja jezika. Pregled najpoznatijih odnosno najraširenijih 
metoda ukazuje na relativnost hipoteze da postoji jedna, univerzalna 
metoda, koja bi nudila rešenje za sve kontekste učenja stranog jezika. 
Predavači stranih jezika bi u svakom slučaju morali da budu upoznati 
sa različitim metodama, kako bi mogli da se opredele za odgovarajuću 
metodu u različitim kontekstima učenja.

Ključne reči: metode nastave stranog jezika, gramatičko-prevodilačka 
metoda, direktna metoda, komunikacijski pristup
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FOREIGN LANGUAGE LEARNING METHODS

Although learning a foreign language is an activity with a six-thousand-
year-long history, in modern times, the issue of the appropriateness and 
effectiveness of a specific foreign method remains an open question 
both for foreign language teachers and students. A short overview of 
the most well-known, or the most commonly used methods shows 
the relativity of the hypothesis according to which there is only one, 
universal language teaching method able to offer a solution applicable 
in all contexts of second language teaching and learning. Foreign 
language teachers should be familiar with various methods in order to 
be able to choose a method suitable for a particular language learning 
context.

Keywords: foreign language teaching methods, grammar-translation 
method, direct method, communicative approach


