Celostna didaktično-metodološka podpora zgodnjemu učenju tujega jezika
(COOL POOL)
Dosedanji pristop k učenju in poučevanju otrok, ne glede na vsebino in predmet, se
naslanja na učbenike in delovne zvezke (v nadaljnjem besedilu je beseda učbenik vezana na
oboje). Ponudba učbenikov je velika, vendar za nobenega ne moremo trditi, da je idealen in
da pokriva vse, kar učitelj v šolskem letu s skupino doživi in obravnava. Trdno začrtana
struktura obravnavanih tematskih sklopov največkrat vodi v statičnost in togost ur, kar
privede do upada motivacije pri učencih.
Večina učbenikov je zgrajenih na osnovi učnega načrta. Vendar, skupina je živa
entiteta, iz leta v leto druga, zato tudi drugačna in za katero je treba vsako leto posebej najti
svoj pristop; ritem dela je drugačen, okoliščine so drugačne, zato je učbenik velikokrat neke
vrste ovira, ki učitelju onemogoča prosto pot izbire vsebine, držati pa se ga mora, saj so ga
starši plačali. V želji po nadgrajevanju pri učbeniku nima ponujenih 'nadgrajevalnih'
didaktičnih pripomočkov. V kolikor je učitelj iznajdljiv, si pripomočke izdeluje sam.
Največkrat se zgodi, da zaradi pomanjkanja časa ostaja v okvirih že ponujenega. Ure niso več
izziv temveč postanejo rutina, ki se navadno končajo z dolgočasjem otrok. Na osnovi lastnih
izkušenj vem, da je pri učiteljih na razredni stopnji velika želja po didaktičnih pripomočkih, ki
bi jim omogočili izvesti aktivno uro. Žal jih sami, zaradi pomanjkanja časa ne utegnejo
izdelati, kupiti pa se jih tudi ne da.
Najpomembnejši element pri načrtovanju dela je upoštevanje načina sprejemanja znanja
otrok in uporaba ustreznih didaktičnih pripomočkov; učbeniki za zgodnje učenje so v
nasprotju z doktrino učnega pristopa najmlajših, saj mora učenje pri njih potekati aktivno
(gibalno, eksperimentalno, na osnovi lastnih izkušenj) (Marentič Požarnik, 2000) , globalno
(od celote k detajlom) (Wambach, 1999) ter predvsem v medsebojni interakciji (Johnson in
Johnson, 2009; Slavin, 1996).
Iz vsega zgoraj omenjenega povzamemo, da pravi pristop k zgodnjemu učenju temelji
na: (1) didaktičnih pripomočkih, ki omogočajo izvajanje dejavnosti za medsebojno
interakcijo; (2) na način, ki vzpodbuja celostno dojemanje vsebine (medpredmetno
povezovanje). Torej ne na učbeniku, kjer je delo individualizirano.
Pristop k poučevanju jezika je torej kompleksna povezava različnih vsebin, podprta z
vnosom ciljnega jezika na vseh področjih jezikovnega udejstvovanja (igranja, prepevanja in
učenja pesmi, poslušanja navodil in pravljic, risanja, izdelovanja različnih izdelkov…). Z
drugimi besedami, otrok je izpostavljen t. im. 'jezikovni kopeli'1 (COOL POOL).
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Model 'JEZIKOVNE KOPELI' (immersion program), kjer se učenca 'potopi' v jezik, ko učitelj uči določen
predmet v ciljnem jeziku (Heining-Boyton, 1998). Wambach (Wambach in Wambach, 1999) pod izrazom
'jezikovna kopel' razume dejavnosti, ki učencem omogočijo, da določijo pomen diskurzu, s katerimi so soočeni:
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KARTOTEKA (namesto učbenika) – COOL TOOL
Pri COOL POOL učenju angleščine se kot osnovni pripomoček namesto učbenika
uporablja kartoteka (COOL TOOL – ilustrirane kartice z dopisano besedo). Na osnovi učnega
načrta se izdela sklope kartotek iz različnih vsebin (npr. družina, hrana: sadje, zelenjava,
prigrizki ipd., barve, vreme, letni časi, šport, hobiji, vozila, načini premikanja, vrste počutja,
moje telo, kdo sem jaz idr.) Nabor besedišča je obsežen, vendar se na zgodnji starostni stopnji
(pet do devet let) giblje v okviru zgoraj omenjenih vsebin, vezanih na pogosto uporabljene
besede, ki so otrokom bližje in v maternem jeziku poznane.
Podoba kartoteke je pomembna, saj iz nje izhaja vse nadaljnje učenje. Nanjo so vezane
didaktične sodelovalne igre in koraki izvajanj določenih nalog za usvajanje, utrjevanje in
opismenjevanje. Kartoteke iz različnih vsebin so med seboj usklajene, tako da lahko učitelj
prilagaja svoj program po želji in ima zanj popolno 'kartotečno' podporo.
Kartoteka je sestavljena iz treh različnih tipov kartotečnih listov; vsaka beseda ima tri
kombinacije postavitve besede in ilustracije. Na tak način omogoča izvajanje različnih vrst
didaktičnih iger tipa 'spomin' ter sodelovalnega učenja s sodelovalnimi kartami (Peklaj, 2001;
Selič, 2012). Vsak kartotečni list ima 'obrazni' in 'hrbtni' del. Vrste kartotečnih listov:
1. obrazni del ima sliko in besedo, hrbtni del je prazen (oz zapolnjen z logom);

(1) v funkcijskih situacijah v šoli (učiteljev diskurz, navodila, razlaga) ter (2) pri dejavnostih, posebej
namenjenih tej vlogi
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2. obrazni del ima sliko, hrbtni del ima besedo;

3. dva kartotečna lista za isto besedo: pri obeh je obrazni del zapolnjen, pri eni s
sliko, pri drugi z besedo, hrbtni del pa prazen (oziroma zapolnjen z logom).
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Kartotečni listi so shranjeni v tako imenovani hiški – COOL HOUSE, ki ima dve
izvedbi: tematska hiška – COOL THEME HOUSE in abecedna hiška – COOL ALPHABET
HOUSE
Tematska hiška

Abecedna hiška

Obe hiški omogočata učencem enostavno najti želeno besedo. Organizacija kartoteke je
takšna, da učencem omogoča združevati besede v smiselne tematske sklope ('Cool Theme
House') in jih spodbuja pri iskanju strategije boljšega pomnjenja (povezava smiselno
povezanih besed).
'Cool Alphabet House' usmerja otroke v učenje iskanja besed po 'slovarskem' sistemu,
t.j. po abecednem redu. Učence navaja na zapis besed (na katero črko se beseda začne) in jih
seznanja z angleško abecedo (povezava fonetične izgovorjave in imena črke).
PRAVLJICE – COOL STORY
Za podporo globalnemu pristopu so potrebne pravljice. Učenci spoznajo kontekst
(vsebino) na način, ki jim je blizu – prek pravljice. Globalno razumejo vsebino, ki jo lahko
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nadgradimo z analitičnim pristopom spoznavanja določenih besed, besednih zvez ali fraz na
osnovi znanega konteksta (pravljice).
Pri pripovedovanju pravljic je pomemben izbor ustreznih slikanic; takšnih, pri katerih
že same ilustracije pripovedujejo zgodbo.
PLAKATI – COOL POSTER
Branje in opismenjevanje sta v zgodnjem starostnem obdobju globalna (Wambach,
1999). Samo poznavanje črk še ni dovolj, da učenec samostojno sestavi besedilo. S pomočjo
plakatov učitelj skupaj z učenci sestavlja zgodbe in jih navaja na strategijo pisanja in branja
besedil.
Nadgrajevanje dela s plakatom nam omogoča kartoteka: iskanje že zapisanih besed v
besedilu, vstavljanje manjkajočih besed ipd.
DELOVNI LISTI – COOL DOODLE
Skupina otrok je iz leta v leto druga, zato potrebuje učitelj drugačne pristope, druge
vsebine… . Učitelj ima na voljo delno izdelane delovne liste (predloge) na osnovi katerih si
učitelj sproti prilagaja delovni list. Učenci na takšen način utrjujejo svoje znanje saj jih
delovni list usmerja v strategijo zaokroženja svojega znanja (sinteza dela) in razumevanja
obravnavanih vsebin.

Risani predlogi za sintezo pravljice o
repi velikanki.
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ZAKLJUČNI NASTOPI
Ob zaključku šolskega leta otroci priredijo nastop za starše, na katerem vsi otroci iz
vseh skupin, pod skupnim naslovom, predstavijo svoje znanje v obliki igrice. Dramatizirane
so pravljice, ki jih otroci preko leta obravnavajo. Vsak otrok iz skupine prispeva svoj delček v
mozaiku, glede na svoje želje, zmožnosti in znanje.

VODIČ za COOL POOL pristop.
V njem so na konkretnih primerih prikazane didaktične igre na osnovi kartoteke, način
izdelave in uporabe plakatov, ter smernice ki omogočajo učitelju, da na osnovi lastnih
izkušenj samostojno sestavlja in gradi didaktične igre ter izdeluje delovne liste ter si pripravi
učni program.

DELAVNICE IN PREDAVANJA za učitelje. (COOL BOOST)
Učitelji imajo možnost spoznanja in učenja konkretne uporabe vsega zgoraj
omenjenega. Predavanja izvaja avtorica pristopa COOL POOL.

Prednosti COOL POOL pristopa
USTANOVA (šola)







Vsi didaktični pripomočki (Cool Tool) so uporabni za vse učence prvega triletja, in
za več generacij, kar je stroškovno bolj ugodno. Osnovni paket se lahko dopolnjuje in
nadgrajuje po potrebi in želji učiteljev zato ni treba vsako leto nakupovati novih
pripomočkov. Tudi v primeru drugače zastavljenih vsebin je kartoteka 'prilagodljiva';
enostavno se uporabi tisti sklop, ki je trenutno aktualen pri obravnavi določene teme.
Delovni listi – predloge (Cool Doodle) zagotavljajo osnovno izhodišče za oblikovanje
takšnega delovnega lista, ki ga učitelj trenutno potrebuje. Predloge ne zastarajo in so
ves čas aktualne. Šolam ni potrebno iti vsako leto v nove izdatke.
Didaktični pripomočki omogočajo podporo različnim didaktičnim in
metodološkim pristopom, saj so večstransko uporabni.
Cool Pool pristop otrokom z vstopom v šolo ne prekine njihovega 'otroštva' in načina
dojemanja sveta. Pristop je prilagojen njihovemu sprejemanju in učenju, zato jim je
učenje v veselje. Motivacija in želja po učenju je pri otrocih v času pred vstopom v
šolo velika. Pričakovanja so visoka, vendar trend kaže, da že v prvih mesecih
obiskovanja šole motivacija močno pade, saj otroci ne dobijo tistega, kar so
pričakovali. Šolski sistem sedenja v klopeh in reševanja učbenikov otrokom zatre željo
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po učenju. Analitični pristop (deljenje snovi na šolske predmete) jim je tuj. S Cool
Pool pristopom ohranimo naravno vedoželjnost otrok, jezik (kot sredstvo
komunikacije) medpredmetno prepletamo, prek ustreznih dejavnosti otroke
ohranjamo aktivne in spodbujamo medsebojno sodelovanje. Medvrstniške vezi se
krepijo in otroci spoznajo da so v skupnosti lahko močnejši, prijateljske vezi
postajajo trdnejše im medsebojno se bolje sprejemajo. Trenutni šolski sistem v praksi
otrokom (žal) prevečkrat ukaluplja njihovo znanje v neke predpisane vzorce.
Omogoča razvoj globalnega opismenjevanja; otroke 'opremi' s sposobnostmi
globalnega, selektivnega in funkcionalnega branja ter pisanja (črke so sredstvo in ne
cilj) in jih s tem pripravi na samostojno učenje. Dosedanji šolski pristop učence uči
posameznih črk (prvi dve leti šolanja), branje in pisanje pa sta največkrat prepuščena
iznajdljivosti otroka in pomoči staršev. Zato je tudi kvaliteta branja in želja po branju
pri otrocih slaba.

STARŠI


Stroškovno ugodneje za starše, saj je nakup didaktičnih pripomočkov breme šole.
Starši prispevajo le za nakup mape, ki pa pokrije celotno prvo triletje.

UČENCI










Želijo sodelovati pri pouku in so motivirani za delo.
Naučijo se medsebojnega sprejemanja, strpnosti in pomoči.
Naučijo se samostojnega dela, zato ima učitelj dovolj časa za tiste posameznike, ki iz
različnih razlogov potrebujejo večjo podporo učitelja za integracijo v skupnost.
Znanje hitreje napreduje. Učenci so pozitivno čustveno angažirani pri pouku, zato si
nove informacije hitreje zapomnijo.
Pri takšnem pristopu lahko otroci že v vrtcu razumejo navodila v ciljnem jeziku in ura
lahko v celoti poteka v ciljnem jeziku. Odzovejo se večinoma še vedno v maternem
jeziku.
V prvem razredu imajo osnovni nabor besed v ciljnem jeziku, ki ga v pogovoru tudi
uporabljajo (barve, števila, vljudnostne fraze…)
V drugem razredu so sposobni odigrati krajšo igrico v ciljnem jeziku. So zmožni
sprejeti začetne slovnične odnose pri izražanju (jaz, ti, ona, on).
V tretjem razredu sledijo in razumejo naravnega govorca in se nanj v ciljnem jeziku
tudi odzovejo.

UČITELJI



Imajo na voljo didaktične pripomočke, zato imajo čas, da pripravijo kvaliteten pouk.
Imajo možnost izobraževanja na področju Cool Pool pristopa, kar jim omogoči izstop
iz vsakodnevne rutine, in posledično iz otopelosti, ter jih usmeri v kvalitetnejše
življenje.
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COOL POOL pristop v dosedanji praksi






V COOLSCHOOL šoli na zgoraj omenjeni način poučujemo tuji jezik od leta 2003
Izobražujemo otroke od četrtega do desetega leta starosti.
Ko se tečaji pričnejo, so v prvem mesecu pri vsaki skupini naknadni vpisi. Otroci
svoje navdušenje nad 'jezikom' prenesejo med svoje vrstnike, ki se jim pri tečaju želijo
pridružiti.
Že ob pričetku tečajev (v mesecu oktobru) otroci z navdušenjem sprašujejo o
zaključnem nastopu. Njihova notranja motiviranost za delo je velika.
Vsa leta so skupine polne.
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