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Motivacija pri učenju slovenščine na lektoratih
slovenskega jezika v Gradcu in Kölnu
Izkušnje v obdobju pandemije koronavirusa
Abstract 1
This paper shows the role of motivation in teaching and studying Slovene at the Departments of Slavic
and Translation Studies at the University of Graz and at the Department of Slavic Studies in Cologne. It
presents the theoretical framework that guides the authors in fostering motivation for studying Slovene
when planning units and designing teaching materials, and further lists several technical tools which help
nurture motivation and creativity during online classes. The paper also describes the motivation for studying Slovene under current, i.e. pandemic conditions with exclusively online classes. The findings are
based on a self-assessment questionnaire from spring 2021, administered to students in various Slovene
language courses and lectures at said departments. Based on the analysis of the received responses, the
paper attempts to illustrate students’ current willingness to study Slovene and puts forward a few suggestions or rather practical examples which proved effective in maintaining motivation for studying Slovene at different levels of proficiency during class.
Keywords: studying Slovene as a second and foreign language, motivation for studying Slovene, studying
Slovene through remote learning
Abstract 2
V prispevku bova prikazali, kakšna je vloga motivacije pri poučevanju in učenju slovenščine na Inštitutu za
slavistiko in Inštitutu za teoretično in uporabno prevodoslovje Univerze v Gradcu ter na Inštitutu za
slavistiko v Kölnu. Predstavili bova teoretična izhodišča, iz katerih izhajava pri spodbujanju motivacije za
učenje slovenščine pri snovanju učnih enot in gradiva. Navedli pa bova tudi nekaj tehničnih orodij, s
katerimi poskrbiva za motivacijo in kreativno ustvarjanje pri spletnem pouku. Opisali bova, kakšna je
motivacija za učenje slovenščine (glede na samooceno) študentk in študentov v trenutnih, tj. pandemičnih
razmerah, ko poučevanje poteka izključno na daljavo. Pri tem se bova oprli na vprašalnik, ki sva ga
spomladi 2021 posredovali študentkam in študentom različnih jezikovnih vaj in predavanj iz slovenščine
na omenjenih inštitutih. Na podlagi razčlembe dobljenih odgovorov bova skušali prikazati trenutno
pripravljenost študentk in študentov za učenje slovenščine ter podati nekaj predlogov oz. primerov iz
prakse za vzdrževanje motiviranosti oz. zanosa pri učenju slovenščine na različnih ravneh, ki so se pri
pouku izkazali za uspešne.
Keywords: učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika, motivacija za učenje slovenščine, učenje
slovenščine na daljavo
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1. Definicije in predpostavke
Motivacija je eden izmed odločilnih dejavnikov za uspešno učenje tujega jezika.1 V času
pandemije koronavirusa pa je potrebno razmišljati še o motivaciji oz. pripravljenosti spremljanja
in učenja jezika na daljavo; lektorice in lektorji moramo poleg osnovne motivacije misliti še na
to, kako zasnovati pouk jezika na daljavo, da bo ta za študentke in študente osmišljen in zanimiv.
Pri Marentič Požarnik je učna motivacija opredeljena kot skupen pojem za vse vrste motivacij v
učni situaciji; obsega vse, kar daje (od zunaj in od znotraj) pobude za učenje, ga usmerja, mu
določa intenzivnost, trajanje in kakovost. Kognitivistična opredelitev motivacije posebej
poudarja, da je to stanje spoznavnega in čustvenega vzburjenja, ki vodi do zavestne odločitve za
ravnanje (učenje) in sproži obdobje vztrajnega intelektualnega in fizičnega napora, da bi dosegli
zastavljene cilje (prim. Marentič Požarnik, 2000, S. 184).
V teoriji usvajanja in učenja tujega jezika se ob motivaciji kot pomembni dejavniki v procesu
usvajanja jezika omenjajo še starost, osebnostne lastnosti, jezikovna nadarjenost in kognitivni
ali učni slog (prim. Pirih Svetina, 2000, S. 27). Gotovo imamo tako lektorice in lektorji kot
študentke in študenti predstave o tem, kako motivirani naj bi bili za delo pri pouku eni in drugi.
„V idealnem lektorjevem svetu bi študenti vstopili v učilnico občudujoč ciljno kulturo in jezik, v
pričakovanju, da bodo dobili od tujega jezika nekaj zase, žejni in željni znanja“ (Cook, 1996, S.
99).2 Po Gardnerju in Lambertu ločimo dva temeljna tipa motivacije: integrativnega (ang.
integrative) in instrumentalnega3 (ang. instrumental) (prim. Pirih Svetina, 2000, S. 29). Prvi
izraža, ali se študentka oz. študent identificira s ciljno kulturo in ljudmi v nekem smislu ali pa jih
morda zavrača. Druga, instrumentalna motivacija, pomeni, da učenje jezika ni nujno povezano z
naravnimi govorci – cilj je narediti izpit, dobiti službo ipd. (prim. Cook, 1996, S. 97). V najboljšem
primeru se oba tipa dopolnjujeta. Pomembno je, da se kot lektorice in lektorji zavedamo, da je
„motivacija kompleksen konstrukt, ki ga definirajo tri ključne točke: želja, da bi dosegli zadani
cilj, trud usmerjen v to smer in zadovoljstvo z opravljeno nalogo“ (Mitchell, Myles, 2004, S. 19).
Kot lektorici slovenščine z dolgoletnimi izkušnjami pa se zavedava, da je pomembno upoštevati
dejstvo, da motivacija ni nekaj statičnega, temveč je dinamična in se lahko, bodisi zaradi
posameznikovih osebnih bodisi zaradi širših družbenih okoliščin, kakršne doživljamo npr. v času
pandemije koronavirusa, tudi spreminja.
Po Grein motivacijo pri učenju tujega jezika določajo naslednji dejavniki, ki jih ni mogoče
enostavno razmejiti: pomembnost in trajanje: je jezik za študenta pomemben, bo prispeval k
izboljšanju njegovega življenja v prihodnosti?; učna snov: ali je učenje čustveno zadovoljivo?;
vplivanje: ali učenje spodbuja študentove prihodnje možnosti?“ (prim. Grein 2013, S. 74). Te
dejavnike sva upoštevali pri snovanju vprašalnika.
Na motivacijo za učenje pa vplivamo tudi lektorice in lektorji – pomembna sta zlasti odnos, ki ga
vzpostavimo s študentkami in študenti kot tudi način našega dela v razredu. Slednja pomembno
sooblikujeta motivacijo študentk in študentov za učenje in zanimanje za predmet (prim. Peklaj

Pri Grein je motivacija najpomembnejši dejavnik učnega uspeha (prim. Grein, 2013, S. 33).
Vse vire v članku, ki so v nemškem in angleškem jeziku, sva v slovenščino prevedli avtorici članka.
3 Pri drugih avtorjih najdemo drugačna poimenovanja, npr. Siebert ločuje med manifestirano in latentno učno
motivacijo (prim. Siebert, 2006, S. 61).
1
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et al, 2009, S. 48). Prav tako lahko lektorice in lektorji spodbujamo in vzdržujemo zanimanje za
snov z različnimi motivacijskimi strategijami, kot so: ponujanje možnosti izbire učne snovi ali
različnih načinov poučevanja; z učinki presenečenja; z dejavnimi učnimi metodami in metodami
izkustvenega učenja (igre vlog, simulacije, terensko delo, projektno delo, avtentične naloge,
uporaba ustvarjalnih tehnik mišljenja ...); s podporno naravnanim učnim okoljem, v katerem se
študentke in študenti počutijo varne ipd. (prim. Peklaj et al, 2009, S. 50). Strategije sva upoštevali
pri snovanju pouka in pri zasnovi vprašalnika.

1.1 Razumevanj motivacije s stališča nevrodidaktike4
Motivacija je torej eden izmed odločilnih dejavnikov za uspešno učenje tujega jezika. S stališča
nevrodidaktike je učna motivacija „funkcija naših možganov, ki je povezana z nevronskimi
dražljaji in izločanjem nevrotransmiterjev. […] Pozitivne izkušnje in učenje novih stvari
spodbudijo izločanje dopamina, kar povzroči občutke ugodja. Na osnovi tega nevronskega
sistema nagrajevanja so ljudje v osnovi motivirani za učenje“ (Siebert, 2006, S. 61). Za lektorice
in lektorje je pomembno spoznanje, da je glede na to, kako je učna snov posredovana pri pouku,
za študentke in študente lažje ali težje, da se ponujeno znanje (dražljaji) v možganski skorji
zasidra (prim. Grein, 2013, S. 35). Za pouk tujega jezika je značilno, da je lahko neka učna
dejavnost za določeno študentko oz. določenega študenta spodbujajoča, medtem ko je za drugo
oz. drugega ta ista dejavnost odbijajoča. To potrjujejo tudi izkušnje v praksi ̶ snovanje pouka je
ustvarjalen proces in nujno je, da se lektorice in lektorji prilagajamo različnim dejavnikom in
okoliščinam, ki vplivajo na potek in uspešnost pouka.

2. Vprašalnik o motivaciji pri učenju slovenščine
Kot je razvidno iz uvoda, je motivacija izjemno pomemben dejavnik uspešnega učenja tujega
jezika, hkrati pa gre za zapleteno množico dejavnikov, ki jih ni mogoče enostavno razmejiti, še
manj pa meriti. Da bi ugotovili, kakšna je motiviranost za učenje slovenščine pri študentkah in
študentih v času pandemije koronavirusa, sva zasnovali enostaven vprašalnik, ki zaobjema
nekatere temeljne dejavnike motivacije, ki jih naštevava v prvem poglavju, kot so pomembnost
učenja slovenščine, zadovoljivost učne snovi (in načinov dela), vloga lektorice oz. lektorja ipd.

2.1

Vzorec

Vzorec raziskave predstavlja 13 študentk in študentov, ki so v študijskem letu 2020/2021
obiskovali pouk na inštitutih za slavistiko v Gradcu in Kölnu ter na inštitutu za prevajalstvo v
Gradcu. Resda gre za številčno skromen vzorec, vendar predstavlja večino študentk in študentov,
ki so v tem času obiskovali najin pouk in bili pripravljeni sodelovati v raziskavi. Povprečna starost

Nevrodidaktika je „interpretiranje procesov in problemov pri učenju s stališča nevroznanosti; izboljševanje in
ocenjevanje didaktičnih konceptov s pomočjo nevrobioloških dognanj” (Grein, 2013, S. 6−7).
4
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sodelujočih je bila približno 21 let. Zanimala so naju predvsem njihova stališča do najpogostejših
oblik dela in kako te vplivajo na njihovo motiviranost za učenje slovenščine.

2.2 Postopek zbiranja podatkov
Zbiranje podatkov je potekalo februarja 2021. Študentkam in študentom sva predstavili
raziskavo in njene cilje. Sodelovanje je bilo prostovoljno. Odločili sva se za vprašalnik v nemškem
jeziku, ki obsega štiri sklope trditev, o katerih so se nato študentke in študenti izrekli. Z
(ne)strinjanjem s trditvami sva opazovali in merili njihova stališča in s tem posredno tudi njihovo
motiviranost za določeno dejavnost. Trditve zaobjemajo petstopenjsko lestvico, s pomočjo
katere so študentke in študenti izrazili svoje ne/strinjanje s posameznimi trditvami. Študentke in
študenti so lahko izbirali med naslednjimi možnostmi: sploh se ne strinjam, ne strinjam se, delno
se strinjam, strinjam se, popolnoma se strinjam oz. sploh mi ni všeč, ni mi všeč, to imam delno
rad/a, všeč mi je in zelo mi je všeč. Zavedava se, da je med posameznimi vrednostmi lestvice
majhna razlika, a zanimale so naju predvsem skrajne vrednosti, ki so bolj informativne.
Vprašalnik sva pripravili in ga poslali študentkam in študentom preko Google Forms (Obrazci),
saj se nama je zdel ta način najprimernejši. Izvedli sva ga namreč na spletu, kajti takrat je pouk
potekal na daljavo in ga ni bilo mogoče izvesti v živo. Vprašalnik je enostaven, prijazen do
uporabnika in anonimen.

2.3 Rezultati in interpretacija
Sledi prikaz ugotovljenih stališč študentk in študentov glede nekaterih osnovnih dejavnikov, ki
so ne- ali posredno povezani z motivacijo. Številke v okvirih predstavljajo število študentk in
študentov, ki so se odločili za določen odgovor. Program Google Forms nama je izpisal število
študentk in študentov, ki so se odločili za posamezno trditev, nato pa sva podatke ročno prepisali
v spodnje tabele. Zanimalo naju je, (a) kako na študentke in študente vpliva dejstvo, da poteka
pouk v celoti na daljavo (spletni pouk), (b) kakšen je po njihovem mnenju vpliv nas, torej lektoric
in lektorjev na njihov nivo motivacije oz. pripravljenosti za delo, (c) katere dejavnosti imajo pri
pouku tujega jezika najraje in še (č) kateri je njihov glavni vzgib oz. motiv za učenje slovenščine.
(a) O učenju na daljavo oz. preko spleta so študentke in študenti izrazili svoja stališča glede
naslednjih trditev:
Vpliv učenja na daljavo
Trditev
Sploh se ne Ne
Delno se
Strinjam se Popolnoma
strinjam
strinjam se strinjam
se strinjam
Težje sledim pouku, če
poteka preko spleta, kot
če bi potekal v razredu
(v živo).
Pouk preko spleta mi je
pisan na kožo.
Rad(a) se učim s
pomočjo novih

2

3

2

4

2

2

2

7

1

1

2

4

3

4
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tehnologij (spletnih
konferenc,
videoposnetkov, kvizov
…).
Pouk preko spleta je
zame enako uspešen kot
pouk v živo v razredu.

1

7

4

1

Tabela 1: Vpliv učenja na daljavo (preko spleta) na motivacijo študentk in študentov.

Različni načini poučevanja imajo lahko spodbuden ali negativen vpliv na motiviranost študentk
in študentov. V času izvedbe vprašalnika je bilo učenje na daljavo tako za večino lektoric in
lektorjev kot tudi za študentke in študente nova izkušnja, zato se nama je zdelo pomembno
ugotoviti, kako ga dojemajo. Kot je razvidno iz zgornje tabele, so stališča študentk in študentov
glede pouka preko spleta zelo neenotna oz. razpršena. Večina študentk in študentov (6 od 13 se
strinja oz. se popolnoma strinja) težje sledi pouku, če ta poteka preko spleta. Pri trditvi, da jim
je pouk preko spleta pisan na kožo, je večina (7 študentk in študentov) neodločena.
Predvidevava, da so se študentke in študenti težko odločili za skrajno mnenje, ker je v času
izvedbe pouk preko spleta potekal šele drugi semester. Odgovori študentk in študentov pri tretji
trditvi pa nakazujejo, da se radi učijo s pomočjo novih tehnologij (4 se s trditvijo delno strinjajo,
3 se strinjajo in 4 se popolnoma strinjajo; nihče ni odgovoril, da se s trditvijo sploh ne strinja).
Na podlagi izkušenj meniva, da je najboljša kombinacija obojega – pouk naj torej poteka v živo,
v razredu, nove tehnologije pa uporabljamo za dodatno, samostojno učenje, za povečanje
izpostavljenosti ciljnemu jeziku (torej slovenščini) ipd. Pri zadnji trditvi o enakovrednosti
spletnega pouka in pouka v živo, se je večina (7 od 13) študentk in študentov odločila za zlato
sredino, torej delno se strinjam.
Čeprav je v času izvedbe vprašalnika pouk potekal izključno na daljavo, sva bili s študentkami in
študenti v stiku prek videokonferenc. Na osnovi pogovorov z njimi sklepava, da so določeni vidiki
spletnega pouka, ki študentkam in študentom ustrezajo (predvsem prihranek časa in denarja),
po drugi strani pa so vsi omenjali pomanjkanje medosebnih stikov.
(b) Drugi sklop je povezan s trditvami, s pomočjo katerih sva ugotavljali, kakšen je po mnenju
študentk in študentov vpliv lektoric in lektorjev na njihovo motivacijo za učenje slovenščine.
Vpliv lektoric in lektorjev na motivacijo
Trditev
Sploh se ne Ne
strinjam
strinjam se
Zame je pomembno,
kakšen je odnos
lektorice oz. lektorja do
mene.
Zame je pomembno, da
zna lektorica oz. lektor
dobro razložiti snov.
Zame je pomembno, da
redno dobivam ustrezno

Delno se
strinjam

Strinjam se

Popolnoma
se strinjam

4

9

13

6
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povratno informacijo o
napredku.
Zame je pomembno, da
lektorica oz. lektor
izbere ustrezne teme.
Zame je pomembno, da
se v skupini počutim
sproščeno in sprejeto.
Zame je pomembno, da
lektorica oz. lektor zna
nemško.

2

1

2

6

5

6

5

8

3

1

Tabela 2: Vpliv lektoric in lektorjev na motivacijo študentk in študentov.

Lektorice in lektorji imamo, kot je razvidno iz uvoda, pomembno vlogo pri motivaciji študentk in
študentov, tako z izbiro ustreznih tem, motivacijskih strategij, našim odnosom do študentk in
študentov. Poleg omenjenih dejavnikov je pomembno tudi dajanje konstruktivne in spodbudne
povratne informacije (prim. Peklaj et al, 2009, S. 48–49), zato sva v vprašalniku zajeli tudi to
dejavnost.
Pri trditvah o vplivu lektoric in lektorjev so bili študentke in študenti veliko bolj enotni oziroma
so izrazili jasna stališča. Najbolj so se strinjali glede tega, da jim je zelo pomembno, da zna
lektorica oz. lektor snov dobro razložiti (13 odgovorov oz. 100 %), torej, kot bi lahko pričakovali,
je zanje zelo pomembna lektorjeva strokovnost. Tudi odnos lektorice oz. lektorja do njih, enako
tudi sproščeno in vključujoče vzdušje v predavalnici, se jim zdita izjemno pomembna dejavnika
za vzdrževanje motivacije za učenje. Še najbolj so bili njihovi odgovori razpršeni pri trditvi, kako
pomembno se jim zdi, da lektorica oz. lektor zna nemško. Večina (6 od 13) se delno strinja s tem,
da je znanje nemščine pomembno.
(c) V tretjem sklopu naju je zanimalo, katere dejavnosti v razredu imajo študentke in študenti
najraje.
Stališča do posameznih dejavnosti
Dejavnost
Sploh mi ni Ni mi všeč
To imam
Všeč mi je
Zelo mi je
všeč
delno rad/a
všeč
Branje besedil
Odgovarjanje na
vprašanja (ustno in
pisno)
Razlaganje in širjenje
besednega zaklada
Slovnične vaje
(vstavljanje ustreznih
oblik)
Razumevanje slušnih
besedil
Dialogi / igranje vlog

1

2
1

2
2

8
6

3
4

2

3

8

3

4

6

2

6

3

1

4

7

Tabela 3: Stališča do posameznih dejavnosti pri pouku slovenščine.
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Izbira učnih metod, dejavnosti in učne snovi je pomemben motivacijskih dejavnik, na katerega
imamo neposreden vpliv lektorice in lektorji. Zato je pomembno, da dobro poznamo svoje
študentke in študente in da je izbira učnih metod in dejavnosti premišljena. Kot je razvidno iz
zgornje tabele, imajo študentke in študenti radi vse dejavnosti, ki so si jih lahko izbrali. Kot sva
pričakovali, imajo izmed vseh dejavnosti najraje dialoge oz. igre vlog. Večini študentk in
študentov (7 od 13) je ta dejavnost zelo všeč. Tudi v teoriji usvajanja jezika velja, da je učenčev
glavni cilj „sodelovati pri sporazumevanju z drugimi“ (Littlewood, 1991, S. 17). Večini študentk
in študentov (8 od 13) so zelo všeč tudi vaje za razlaganje in širjenje besednega zaklada.
Študentke in študenti imajo radi tudi slovnične vaje (6 so takšne vaje zelo všeč, 4 pa všeč), kar
potrjujejo tudi najine izkušnje. Pri dejavnostih potrebujemo nekaj iznajdljivosti, ponovno pa se
v razredu najbolje obnese, če jih kombiniramo.
(č) V četrtem sklopu trditev naju je zanimalo, kakšni so razlogi oz. vzgibi študentk in študentov
za učenje slovenščine.
Razlogi za učenje slovenščine
Slovenščino se učim,
Sploh se ne Ne
Delno se
Strinjam se Popolno
ker …
strinjam
strinjam se strinjam
ma se
strinjam
… mi bo nudila boljše
možnosti za zaposlitev.
… mi ponuja dodatno
poklicno kvalifikacijo.
… gre za nišno področje
oz. jezik.
… se mi zdi zanimiva.
… me zanimajo slovanski
jeziki in kulture.
… je moja partnerica oz.
moj partner iz Slovenije.
… rad/a potujem v
Slovenijo oz. bi to počel/a
v prihodnosti.

2

4

3

1

2

2

2

2
10

6

4

1

1

5
2

8
10

12

1

1

1

4

7

Tabela 4: Razlogi za učenje slovenščine.

Kot je razvidno iz zgornje tabele, študentke in študenti večinoma nimajo občutka, da je znanje
slovenščine nišno področje (6 od 13 se s to trditvijo delno strinja). Se pa vsi vprašani na splošno
zanimajo za slovanske jezike (10 od 13 se popolnoma strinja s trditvijo Zanimajo me slovanski
jeziki …). Vsem študentkam in študentom se slovenščina zdi zanimiva (8 od 13 se popolnoma
strinja s trditvijo, 5 od 13 pa se strinja). Večina tudi meni (10 od 13), da jim bo znanje slovenščine
ponudilo dodatno kvalifikacijo pri iskanju zaposlitve. Radi tudi potujejo v Slovenijo oz. bi to želeli
početi v prihodnosti. Odgovori torej nakazujejo, da so študentke in študenti za učenje
slovenščine motivirani tako instrumentalno (verjamejo, da jim bo znanje slovenščine ponudilo
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dodatne možnosti zaposlitve) kot tudi integrativno, saj jih zanimajo tako slovanski jeziki na
splošno kot tudi slovenščina.5

3. Nekaj primerov za spodbujanje motivacije iz prakse
Kot je razvidno iz izvedenega vprašalnika, so motivi oz. razlogi za učenje slovenščine pri
vprašanih študentkah in študentih (13) zelo različni. Ker je vzorec majhen, sva pri razlagi
odgovorov zadržani, saj verjetno nakazujejo samo nek trend. Za nekatere študentke in študente
je slovenščina 'zgolj' zanimiva, drugi pa se širše zanimajo za slovanske jezike in kulture, nekateri
(bodoče prevajalke in bodoči prevajalci) jo bodo gotovo uporabljali v poklicu. Bistveno je
zavedanje, da so vse to gradniki oz. osnovni temelji, na katerih potem gradimo tudi učno
motivacijo, in prav lektorice in lektorji smo, kot kaže tudi najin vprašalnik, zelo pomemben
dejavnik motivacije.
V času spletnega poučevanja sva pouk izvajali sinhrono, torej v času, ko bi se sicer (po
fakultetnem urniku) srečali v živo v predavalnicah. To možnost sva izbrali, ker meniva, da je za
učenje jezika zelo pomembna stalnost, po drugi strani pa je tudi izjemno pomembno, da smo s
študentkami in študenti v rednem stiku. Poleg virtualnega pouka v živo ob ustaljenih terminih
sva vse zapiske virtualnih srečanj in uporabljene materiale skrbno nalagali na skupno
univerzitetno platformo Moodle, ki služi prav kombinaciji najinih metod, hkrati pa ponuja dovolj
novih tehničnih orodij, ki poskrbijo za dinamiko učnega procesa.
V času pandemije sva se posluževali različnih delovnih metod, s katerimi sva se trudili dvigniti
raven motivacije pri študentkah in študentih. Med najbolj enostavnimi in največkrat
uporabljenimi klasičnimi metodami bi izpostavili branje avtentičnih besedil (denimo različno
slovensko spletno časopisje) ali pa ogled krajših videoposnetkov (npr. Kulturne miniature iz
Arhiva RTV-Slovenija). Po branju ali ogledih so študentke in študenti o vsebinah pripovedovali z
navdušenjem, povedali so tudi, da so se nato samostojno lotili nadaljnjega branja in poslušanja,
kar nakazuje, da sta jih ti dve dejavnosti dodatno motivirali. Tudi dejstvo, da so v teh besedilih
(zapisanih ali govorjenih) veliko razumeli, jih je dodatno motiviralo.
Izjemno ponosni pa sva na samostojno ustvarjanje študentk in študentov, ki so kot semestrski
izdelek ustvarili kratek, 10-minutni video, v katerem so predstavili slovenske sledi v Gradcu.
Projektno delo v teoriji velja za motivacijsko spodbujajoče in pri tem konkretnem primeru se je
izkazalo, da to drži.
Med tehnično podprtimi metodami, ki sva jih uporabili, bi izpostavili tri učna orodja, ki se nama
zdijo zanimiva, saj so raznolika in tudi študentke in študenti so jih zelo dobro sprejeli. Med
najbolj enostavnimi bi omenili Wordcloud kot del platforme Moodle, ki je podoben učnemu
orodju Answergarden. Pri obeh gre za neke vrste možgansko nevihto, kjer zastavimo določeno
vprašanje ali zgolj iztočnico, študentke in študenti pa z besedami/besednimi zvezami, na katere
najprej pomislijo, odgovarjajo. Prednost je, da lahko tako študentke in študenti kot lektorice in

„Kdor se uči tujega jezika, ker ga zanimajo ta dežela, njeni ljudje in kultura […] je motiviran integrativno; o
instrumentalni motivaciji pa govorimo, kadar se tujega jezika učimo zaradi poklicnih razlogov, družbenega ugleda ipd.″
(Storch, 1999, S. 332)
5
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lektorji v sistem tega orodja sočasno vnašajo svoje misli in ideje, aktualizirane vnose pa vsi
udeleženci vidijo na svojih zaslonih. Študentke in študenti so to orodje ustno ovrednotili kot zelo
zanimivo in spodbujajoče, saj jih sistem sočasnosti in hitre reakcije na dane iztočnice zelo
motivira. Seveda lahko namesto tehničnega učnega pripomočka naredimo podobno nalogo kot
konverzacijsko vajo.
Naslednje zanimivo orodje je Quizizz, ki sva ga največkrat uporabili za sestavljanje kvizov, bodisi
slovničnih bodisi kulturoloških. Ponavadi sva izbrali obliko vprašanj z več možnimi odgovori, kjer
študentke in študenti izberejo pravilnega. Ta oblika se je izkazala za zelo zanimivo pri jezikovnih
vajah določenega slovničnega področja (npr. osebni zaimki, glagolski vid, naklonski glagoli),
kakor tudi pri obravnavi kulturoloških tem (slovenski prazniki, geografija Slovenije, znane
osebnosti Slovenije ipd.). Prednost tega učnega orodja je tudi možnost posredovanja povezave
do orodja študentkam in študentom, ki lahko nato kviz rešijo denimo za domačo nalogo (tudi
večkrat). Tehnična dovršenost orodja pa ponuja še tekmovalni pridih, saj lahko denimo pri uri
študentke in študenti med seboj tekmujejo, kdo bo najhitreje rešil zastavljeno nalogo. To orodje
potrjuje nevrodidaktično razumevanje motivacije, saj pozitivne izkušnje spodbudijo izločanje
dopamina, kar nas motivira za nadaljnje delo.
Kot zadnje orodje, ki se je izkazalo kot zelo primerno, bi izpostavili skupno tablo Miro, namenjeno
kreativnemu soustvarjanju študentk in študentov ter lektoric in lektorjev. Miro je interaktivna
tabla, na kateri lahko sodeluje več uporabnikov. Omogoča 'mapiranje misli', risanje diagramov,
postopkov, miselnih vzorcev, idej. Dodajati je mogoče fotografije, čustvenčke – prostora za
ustvarjanje je več kot dovolj. To orodje je primerno zlasti za vizualne tipe študentk in študentov,
ki jim denimo učenje teorije ni pisano na kožo in lahko z vizualizacijo 'shranijo' naučeno. Tudi pri
tem orodju je prednost sočasnost ustvarjanja table, vsi udeleženci namreč v istem trenutku
vidijo vse narejene spremembe. Lahko pa ob posredovani povezavi služi tudi samostojnemu
ustvarjanju/dopolnjevanju/domači nalogi/ponavljanju. Ko menimo, da smo tablo miselno
zaključili, jo je možno tudi izvoziti v PDF-obliki in jo poslati/shraniti/naložiti.
Izpostavili sva le tri izmed mnogih orodij, ki so se nama zdela primerna in za katera so študentke
in študenti pokazali največ zanimanja in ustvarjalne žilice. Študentke in študenti so se z veseljem
posluževali teh orodij, torej je bila to zanje motivacija za učenje, ki je tako pridobilo na
intenzivnosti in kakovosti.
Na srečo so nam vsem zaposlenim na Univerzi v Gradcu in na Univerzi v Ljubljani v času pouka
na daljavo nudili veliko možnosti dodatnega izobraževanja na področju tehničnih možnosti
soustvarjanja pouka in verjameva, da lahko takšna kombinirana oblika (torej tehnična orodja v
povezavi s poukom v živo) postane stalnica tudi v prihodnje.

4. Zaključek
Kot ugotavljava že uvodoma, je motivacija sicer kompleksen, po drugi strani pa zelo pomemben
temelj za uspešno grajenje sporazumevalne zmožnosti. Tako izkušnje pri poučevanju (sem
prištevava tudi pogovore s študenti) kot tudi izveden vprašalnik nakazujejo, da način dela (torej
v živo ali preko spleta) ni odločilen dejavnik za samo raven motivacije študentk in študentov.
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Motivacijo (so)ustvarjamo skupaj s študentkami in študenti tudi s pomočjo zgoraj predstavljenih
orodij.
Glede na odgovore študentk in študentov je razvidno, da je slovenščina zanje zanimiv jezik, da
jim pomeni včasih dodatno, pri nekaterih študentkah in študentih pa osnovno poklicno
kvalifikacijo. Pokazalo se je tudi, da lektorice in lektorji po mnenju študentk in študentov
pomembno vplivamo na njihovo pripravljenost oz. motivacijo za učenje jezika in delo. To je za
nas sicer velika odgovornost, pa drugi strani pa tudi dodatna motivacija za delo.
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