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USTREZNA, UČINKOVITA IN USPEŠNA 
DIDAKTIKA SLOVENŠČINE V ITALIJI

Izobraževalni program

Slovenščina kot učni jezik Slovenščina kot učni jezik Slovenščina kot učni jezik Slovenščina kot učni jezik 
na območju italijanskona območju italijanskona območju italijanskona območju italijansko----slovenskega jezikovnega stikanjaslovenskega jezikovnega stikanjaslovenskega jezikovnega stikanjaslovenskega jezikovnega stikanja



Kaj bi lahko bila U3 didaktika 
slovenščine v Italiji?

� Recepta zanjo nimam in ne poznam.

� Z vami lahko le delim svoje izkušnje. 

� Te se nanašajo predvsem na slovenščino kot J2 in TJ v Sloveniji in na delo z 

učitelji slovenskih šol v FJK.



Kaj so dokazale sodobne raziskave?

� Primarni sporazumevalni kod pripadnikov manjšin je po navadi večinski jezik

� Najpogostejša oblika dvojezičnosti je nesorazmerna oz. neuravnotežena 

dvojezičnost

� Izpostavljenost jeziku: ne nujno samo „pravilna“ oz. knjižna raba

� Od stopnje znanja 0 (popoln začetnik) do stopnje znanja C2 (≈ J1) = 600 ur pouka

na ravni tJ (= 7 let x 8 mesecev x 3 ure/teden)

� Dediščinski jezik: „okrnjen“ sporazumevalni kod manjših skupnosti (folklorizacija)

� Mešanice, narečja, preklapljanje … ne kvarijo in ne ogrožajo jezika, pod pogojem, 

da ne postanejo edini kod manjšinskega jezika, ki ga skupnost še pozna.

http://www.smejse.it/slovarcek-pojmov/

http://www.smejse.it/2017/05/10/kaj-je-jezikovna-izpostavljenost/

©Matejka Grgič



Kaj to pomeni za didaktiko 
slovenščine v slovenski šoli v Italiji? I.

� Slovenski manjšini v Italiji primarni sporazumevalni kod (še) ni italijanščina �

Manjšina, ki ji gre dobro! 

� Na razpolago je precej sporazumevalnih situacij, v katerih se (lahko) uporablja 

slovenščina � naloga didaktike: ustvarjanje tovrstnih situacij znotraj šole, naloga didaktike: ustvarjanje tovrstnih situacij znotraj šole, naloga didaktike: ustvarjanje tovrstnih situacij znotraj šole, naloga didaktike: ustvarjanje tovrstnih situacij znotraj šole, 

prepoznavanje tovrstnih situacij v okoljuprepoznavanje tovrstnih situacij v okoljuprepoznavanje tovrstnih situacij v okoljuprepoznavanje tovrstnih situacij v okolju

� Z vključevanjem „drugih“ manjšina širi območje delovanja svojega jezika �

potrebe po spremenjeni didaktiki poučevanja slovenščinepotrebe po spremenjeni didaktiki poučevanja slovenščinepotrebe po spremenjeni didaktiki poučevanja slovenščinepotrebe po spremenjeni didaktiki poučevanja slovenščine

� Najpogostejša oblika dvojezičnosti je nesorazmerna oz. neuravnotežena 

dvojezičnost � sprejeti kot stanje ‚normalnosti‘; tako z vidika posameznika kot sprejeti kot stanje ‚normalnosti‘; tako z vidika posameznika kot sprejeti kot stanje ‚normalnosti‘; tako z vidika posameznika kot sprejeti kot stanje ‚normalnosti‘; tako z vidika posameznika kot 

jezikovne skupnostijezikovne skupnostijezikovne skupnostijezikovne skupnosti



Kaj to pomeni za didaktiko 
slovenščine v slovenski šoli v Italiji? II.

� Dediščinski jezik: „okrnjen“ sporazumevalni kod manjših skupnosti (folklorizacija) 

� šola s svojim pogledom, usmerjenim v prihodnost in z ustvarjanjem realnih šola s svojim pogledom, usmerjenim v prihodnost in z ustvarjanjem realnih šola s svojim pogledom, usmerjenim v prihodnost in z ustvarjanjem realnih šola s svojim pogledom, usmerjenim v prihodnost in z ustvarjanjem realnih 

okoliščin za rabo jezika naj bi to preprečevalaokoliščin za rabo jezika naj bi to preprečevalaokoliščin za rabo jezika naj bi to preprečevalaokoliščin za rabo jezika naj bi to preprečevala

� Mešanice, narečja, preklapljanje … ne kvarijo in ne ogrožajo jezika, pod pogojem, 

da ne postanejo edini kod manjšinskega jezika, ki ga skupnost še pozna. � šola je šola je šola je šola je 

prostor uporabe standardnega jezika, k temu naj bi težila tudi njena didaktikaprostor uporabe standardnega jezika, k temu naj bi težila tudi njena didaktikaprostor uporabe standardnega jezika, k temu naj bi težila tudi njena didaktikaprostor uporabe standardnega jezika, k temu naj bi težila tudi njena didaktika



Kaj to pomeni za didaktiko 
slovenščine v slovenski šoli v Italiji? III.

� Izpostavljenost jeziku: ne nujno samo „pravilna“ oz. knjižna raba � omogočanje 

izpostavljenosti jeziku v najrazličnejših okoliščinah; naloganaloganaloganaloga didaktike: didaktike: didaktike: didaktike: 

prepoznavanje in ustvarjanje okoliščin za izpostavljenost in rabo jezikaprepoznavanje in ustvarjanje okoliščin za izpostavljenost in rabo jezikaprepoznavanje in ustvarjanje okoliščin za izpostavljenost in rabo jezikaprepoznavanje in ustvarjanje okoliščin za izpostavljenost in rabo jezika

� Od stopnje znanja 0 (popoln začetnik) do stopnje znanja C2 (≈ J1) = 600 ur pouka 

na ravni tJ (= 7 let x 8 mesecev x 3 ure/teden) � slovenska šola ne more slovenska šola ne more slovenska šola ne more slovenska šola ne more 

proizvajati ‚govorcev slovenščine kot J1‘proizvajati ‚govorcev slovenščine kot J1‘proizvajati ‚govorcev slovenščine kot J1‘proizvajati ‚govorcev slovenščine kot J1‘ (tega ne zmore nobena šola!)

� Cilj manjšinske šole in njene didaktike: ustvarjati samostojne, samozavestne ustvarjati samostojne, samozavestne ustvarjati samostojne, samozavestne ustvarjati samostojne, samozavestne 

uporabnike slovenščineuporabnike slovenščineuporabnike slovenščineuporabnike slovenščine (kot manjšinskega, drugega (ali sekundarnega) jezika)



Kaj bi v novih okoliščinah lahko bila
U3 didaktika slovenščine? Taka, ki bi …

???? se približala didaktiki poučevanja ostalih jezikov v šolskem kurikulu

???? učenje o jeziku nadomestila z učenjem jezika

???? omogočala aktivno, produktivno ukvarjanje z jezikom: rabo, govorjenje, pisanje

???? se povezovala z ostalimi vsebinami in predmeti na šolskem urniku



PRIMER 1: Zajtrk za dobro jutro 

https://www.youtube.com/watch?v=VJXraGLhttps://www.youtube.com/watch?v=VJXraGLhttps://www.youtube.com/watch?v=VJXraGLhttps://www.youtube.com/watch?v=VJXraGL----cJscJscJscJs

� Pri katerem šolskem predmetu bi se lahko ukvarjali s temo v naslovu?

� Kako bi se lotili obravnave?

� Kaj bi vključili v obravnavo?

Pogovorite se in odgovorite na vprašanja.Pogovorite se in odgovorite na vprašanja.Pogovorite se in odgovorite na vprašanja.Pogovorite se in odgovorite na vprašanja.



Če bi temo obravnavali pri pouku 
slovenščine v vašem razredu, v vaši šoli …

� Kaj bi izpostavili – katere jezikovne elemente, besede, oblike …?

� Na kaj bi učence posebej opozorili?

� Kaj bi jih ob besedilu želeli naučiti?

� Z vsebinami katerih drugih šolskih predmetov bi lahko povezali to temo?

Pogovorite se in odgovorite Pogovorite se in odgovorite Pogovorite se in odgovorite Pogovorite se in odgovorite na vprašanja.na vprašanja.na vprašanja.na vprašanja.



Če bi temo obravnavali pri slovenščini kot 
J2, bi se spraševali, …

� za katero stopnjo jezikovnega znanja je besedilo primerno?

� Za katero ciljno skupino (za koliko stare učence)?

� katero besedišče bi ob njem izpostavili?

� katere dejavnosti bi pripravili za učenje besedišča?

Ali lahko odgovorite tudi na ta vprašanja?Ali lahko odgovorite tudi na ta vprašanja?Ali lahko odgovorite tudi na ta vprašanja?Ali lahko odgovorite tudi na ta vprašanja?













Kako besedilo nadgraditi?

Učenec naj:

sošolcu predstavi svoj zajtrk,

pripoveduje o zanj idealnem zajtrku, 

opiše lastne prehranjevalne navade: število, sestavljenost dnevnih obrokov, navade 

pri mizi …,

opiše pomen zdrave prehrane v življenju posameznika,

primerja prehranjevalne navade nekoč in danes,

si poskuša predstavljati, kako bo izgledal zajtrk v prihodnosti …



Kaj bi v novih okoliščinah lahko bila
U3 didaktika slovenščine? Taka, ki bi …

???? se ukvarjala s primerjavo, sopostavljanjem, razlikovanjem med večinskim in 

manjšinskim jezikom

???? se ukvarjala z različnimi pojavnimi oblikami slovenščine, ki v prostoru dejansko 

obstajajo

???? ne vrednotila: lepo proti grdo, dobro proti slabo, pravilno proti nepravilno …



PRIMER 2: Kako lahko kaj povemo tudi brez 
jezika?

Pogovorimo se med seboj.Pogovorimo se med seboj.Pogovorimo se med seboj.Pogovorimo se med seboj.

� Kako se ljudje med seboj razlikujemo, ko komuniciramo?
� Kaj je značilno za nebesedno komunikacijo med italijanskimi govorci?
� Katere so značilnosti nebesedne komunikacije slovenskih govorcev?

� Kako si predstavljamo nebesedno komunikacijo slovenskih govorcev v 
italijanščini ali italijanskih v slovenščini?



PRIMER 2: Oglejmo si video posnetka

www.youtube.com/watch?v=N7uG6J5fp3Y

https://www.youtube.com/watch?v=QC3A6FbeGps

Za začetek brez zvoka.Za začetek brez zvoka.Za začetek brez zvoka.Za začetek brez zvoka.
Poskusimo opremiti posnetka z zvokom Poskusimo opremiti posnetka z zvokom Poskusimo opremiti posnetka z zvokom Poskusimo opremiti posnetka z zvokom –––– komentirajmo v slovenščini in v italijanščini.komentirajmo v slovenščini in v italijanščini.komentirajmo v slovenščini in v italijanščini.komentirajmo v slovenščini in v italijanščini.
Poslušajmo posnetka.Poslušajmo posnetka.Poslušajmo posnetka.Poslušajmo posnetka.
Komentirajmo videno in slišano.Komentirajmo videno in slišano.Komentirajmo videno in slišano.Komentirajmo videno in slišano.



PRIMER 3: Preberimo besedilo v slovenščini

� Katere besede so potrebne in pomembne za razumevanje besedila?
� Z različnimi barvami označite besede, ki so po vašem mnenju:

pogoste, splošne
ozko povezane z določeno specifično temo



(Nation 2001: 17)



vse besede: 402

ostalo: 103 (25,3 %) 
15 – število

7 – lastno ime

še druge teme: statistika (statistični urad, popis, podatek, zbirati), 

izobraževanje/znanost (inštitut, univerza, pouk, izmenjava)

vse besede: 402

ostalo: 103 (25,3 %) 
15 – število

7 – lastno ime

še druge teme: statistika (statistični urad, popis, podatek, zbirati), 

izobraževanje/znanost (inštitut, univerza, pouk, izmenjava)



Povzetek

� Spremenjene okoliščine, ki zahtevajo spremenjeno delovanje

� To omogoča drugačna didaktika (U3):
� dano situacijo razume kot normalno, iz nje izhaja in jo nadgrajuje

� izhaja iz različnosti posameznikov in heterogenosti skupin, v katerih deluje

� usmerjena je v prihodnost



Primer nove paradigme: diglosija

Stara, klasična diglosija (20. stoletje) 

Nova, inverzna diglosija (21. stoletje) 

Poznavanje samo „nižje“ (L), ne pa tudi „višjih“ (H) zavrsti manjšinskega jezika, ker:
• govorci ne obiskujejo pouka v manjšinskem jeziku;
• govorci nimajo dostopa do medijev v manjšinskem jeziku;
• govorci manjšinskega jezika ne uporabljajo v odnosu z javno upravo.

Poznavanje samo „višjih“ (H), ne pa tudi „nižjih“ (L) zvrsti manjšinskega jezika, ker:
• govorci uporabljajo jezik samo v šoli / v formalnih okoliščinah;
• govorci nimajo stika z nelokalnimi pogovornimi različicami jezika;
• govorci ne uporabljajo novih medijev in tehnologije v manjšinskem jeziku.



Zaključek

� Jezik s pomočjo šole spraviti ‚iz šole‘

� Sodobni mediji + spremenjene družbene okoliščine omogočajo 
več srečevanja in več dejavne rabe nelokalnih jezikovnih različic

� Šola naj bi omogočala in spodbujala rabo sodobnih medijev in 
tehnologij v manjšinskem jeziku 



Nekaj idej za konec

� Naloge, ki jih je mogoče opraviti zgolj v slovenščini (ponudba na 
Podarim.si; Bolha.com; Mimovrste.si …

� Teme, za katere so viri dostopni zgolj v slovenščini (geografija, 
zgodovina, kultura slovenskega prostora …)

� Priprava wiki člankov, prispevkov na lokalne, manjšinske teme, ki se jih iz 
osrednje Slovenije ne da pokriti in bodo ostale ‚prazne lise‘ oz. ‚škrbine‘ 
v virtualnem svetu

� Priprava kvizov v slovenščini, za katere so nujno potrebni slovenski viri 
(vir je lahko učbeniško gradivo v slovenščini)



n.pirih@ff.uni-lj.si

Vprašanja, ideje, predlogi …?Vprašanja, ideje, predlogi …?Vprašanja, ideje, predlogi …?Vprašanja, ideje, predlogi …?



Jeziki manjšin: lažni miti

http://www.smejse.it/lazni-miti/



Kaj so pokazale raziskave 

pri drugih manjšinah? /1

• Govorci jezik uporabljamo, če poznamo dovolj besed dovolj besed dovolj besed dovolj besed (vsaj 7.000 besednih 
družin); sicer jezik opuščamo oz. ga uporabljamo samo »za zaprtimi vrati«.

• Govorci jezik usvajamo, če smo prisiljeni če smo prisiljeni če smo prisiljeni če smo prisiljeni (potreba, nuja > možnost).

• Neravnovesje med lokalnimi/nelokalnimi rabami Neravnovesje med lokalnimi/nelokalnimi rabami Neravnovesje med lokalnimi/nelokalnimi rabami Neravnovesje med lokalnimi/nelokalnimi rabami vodi v opuščanje jezika, 
manjšanje skupnosti govorcev in v t.i. jezikovni secesionizem (separatizem); raba 
(»ohranjanje«) jezika se zagotovi, če govorci poznajo več lokalnih in nelokalnih 
zvrsti.

• Visok položaj jezika (npr. zaščitazaščitazaščitazaščita) in pozitivna percepcija nista dovolj pozitivna percepcija nista dovolj pozitivna percepcija nista dovolj pozitivna percepcija nista dovolj za uspešno 
razvijanje jezikovnih veščin in ne zagotavljata visoke sporazumevalne zmožnosti 
govorcev.



Kaj so pokazale raziskave 

pri drugih manjšinah? /2

• Ne glede na kakovost pouka je učenje jezikaučenje jezikaučenje jezikaučenje jezika samo/predvsem v šoli samo/predvsem v šoli samo/predvsem v šoli samo/predvsem v šoli bistveno 
manj učinkovito kot spontano usvajanje jezika.

• IzpostavljenostIzpostavljenostIzpostavljenostIzpostavljenost mora biti stalna, dosledna in predvsem raznolika (lokalna in 
nelokalna, formalna in neformalna raba jezika), predvsem na ravni 
pogovornega jezika.

• Manjšinske šole oz. tečaji manjšinskega jezika ne morejo nuditi popolne ne morejo nuditi popolne ne morejo nuditi popolne ne morejo nuditi popolne 
potopitvepotopitvepotopitvepotopitve (ključni pogoj: da govorci, s katerimi prihaja v stik učeči, ne poznajo 
njegovega primarnega/dominantnega jezika); pač pa lahko šole in tečaji ključno 
prispevajo k pozitivnemu odnosu govorcev do manjšinskega jezika.

http://www.smejse.it/lazni-miti/

http://www.smejse.it/2017/10/30/popolna-potopitev/



JEZIK: JEZIK: JEZIK: JEZIK: 

kaj se zgodi, če postane SAMO simbol?kaj se zgodi, če postane SAMO simbol?kaj se zgodi, če postane SAMO simbol?kaj se zgodi, če postane SAMO simbol?

− inovacija  < tradicija

− sedanjost, prihodnost < preteklost 

− razvijanje, promocija < ohranjanje

− dinamičnost, spreminjanje     <   statičnost

− mnogoterost, raznolikost <    enovitost, 

enotnost
− … … … … … …

http://www.inv.si/DocDir/Publikacije-
PDF/Razprave%20in%20gradivo/RIG%2077/RIG_77_final_2.pdf



JEZIK ≡ SIMBOL

↓

dediščinski jezik 

»heritage language«

okamnitev (fossilization), oslabitev (attrition), zamenjava jezika (shift) 

≠ izguba, smrt jezika

odnos govorcev do jezika (attitudes):

visoko vrednotenje, ljubezen, ponos.



Jeziki manjšin: razlike

Avtohtone (narodne) manjšine, 
npr. Slo v ITA

Etnične manjšine = skupnosti
migrantov

Zakonska zaščita na individualni in kolektivni 

ravni; zakonsko regulirana vidna 

dvojezičnost; možnost rabe mJ v 

odnosih z javno upravo …

na individualni ravni; vidna 

dvojezičnost NI zakonsko 

regulirana; NI možnosti rabe 

mJ v odnosih z j. upravo …

Šolanje mJ je učni jezik; enojezične in 

dvojezične državne šole

mJ ni učni jezik; mJ mogoče 

kot predmet; dodatno izobr.?

Mediji in druge 
ustanove

mediji (tudi) v mJ; sistemsko 

financiranje iz javnih virov

brez sistemskega financiranja 

iz javnih virov

Usvajanje spontano v družini; zgodnje 

usvajanje; iz okolja? + šolanje

spontano v družini; zgodnje 

usvajanje; iz okolja? - šolanje

Stiki z okoljem, kjer 
je mJ primaren / 
dominanten

SLO: +/-

(možnost/nuja, potreba; koliko/

kako pogosto, kako raznoliko …)

razl. države/dežele: +/-

(možnost/nuja; koliko/ kako 

pogosto, kako raznoliko …)



Jeziki manjšin: podobnosti

Avtohtone (narodne) manjšine, 
npr. Slovenci v ITA

Etnične manjšine = skupnosti
migrantov (npr. Ita v DEU)

Okamnitev DA (zemljepis, sluga, špičalo …) DA (canottiera ≠ top; 

merenda ≠ snack …)

Oslabitev (→ npr. 
hibridizacija)

DA (→ condividjerat, dat 

amicizio, klikjerat mi piace …)

DA (→ lui si è già anmeldito 

al corso …)

Kompenzacijske 
strategije

DA (vzporedni standard, kalki, 

lažni prijatelji …)

DA

Zamenjava jezika
(koda)

DA DA

Uporaba mJ samo v 
dol. (obrednih?) 
okoliščinah

DA DA



preteklostpreteklostpreteklostpreteklost … … sedanjostsedanjostsedanjostsedanjost … … prihodnostprihodnostprihodnostprihodnost

nelokalnonelokalnonelokalnonelokalno
(Slovenija, 
drugi zamejci 
in zdomci)

(zamejstvo) 

lokalnolokalnolokalnolokalno
(vas, mesto)

Razvrščanje vsebin pri pouku slovenščine
glede na prostor in čas –

primer uravnotežene distribucijeprimer uravnotežene distribucijeprimer uravnotežene distribucijeprimer uravnotežene distribucije



preteklostpreteklostpreteklostpreteklost … … sedanjostsedanjostsedanjostsedanjost … … prihodnostprihodnostprihodnostprihodnost

nelokalnonelokalnonelokalnonelokalno
(Slovenija, 
drugi zamejci 
in zdomci)

(zamejstvo) 

lokalnolokalnolokalnolokalno
(vas, mesto)

Razvrščanje vsebin pri pouku slovenščine
glede na prostor in čas –

primer neuravnotežene distribucijeprimer neuravnotežene distribucijeprimer neuravnotežene distribucijeprimer neuravnotežene distribucije


