
Elektronski 
publikaciji za 
prenovo pouka 
slovenščine 
 DIZ Jožef Stefan  E-publikacija Naloge za spoznavanje osnov 
eno- in večkodnega besedila prinaša izbor avtentičnih večkodnih 
besedil, s katerimi se učenci in dijaki najpogosteje srečujejo

Večkodnosti se 
posveča premalo 

pozornosti, čeprav 
večkodna besedila 

prevladujejo 
nad enokodnimi

Patrizia Pettirosso 

TRST V sodobni informacijsko 
in komunikacijsko razviti druž-
bi se bralci vedno pogosteje sre-
čujemo z besedili, v katerih se 
pomen ne tvori samo z besedni-
mi izraznimi sredstvi, temveč v 
interakciji besednih in nebe-
sednih kodov, npr. slike, zvoka, 
mimike … Taka večkodna bese-
dila, med katera spada tudi go-
vorjeno besedilo, so značilna 
predvsem za časopisne članke, 
oglaševanje, strokovna in dru-
ga spletna besedila, že od nek-
daj pa jih najdemo tudi na 
umetnostnem področju, na pri-
mer v književnosti za otroke in 
stripovski literaturi oz. risoro-
manu. Z večkodnimi besedili se 
v izobraževanju vsak dan sreču-
jejo tudi učenci in dijaki. Zato je 
potrebno, da se o razumevanju, 
analizi in tvorjenju večkodnih 
besedil govori tudi v šoli.  

Na Državnem izobraževalnem 
zavodu Jožef Stefan v Trstu so 
vedenje o večkodnosti in 
večkodnih besedilih vključili v 
pouk slovenskega jezika. Prve 
poskusne naloge o večkodnih 
besedilih so pod mentorstvom 
dr. Sonje Starc s Pedagoške fa-
kultete v Kopru objavili v publi-
kaciji Učni načrt za slovenski 
jezik, ki jo je zavod v tiskani ob-
liki izdal leta 2017, v elektron-
ski različici pa oktobra lani. V 
omenjeni publikaciji je Sonja 
Starc prispevala petletni učni 
načrt za pouk slovenskega jezi-
ka, ki temelji na komunikacij-
skem načelu jezikovnega pouka 
in na uzaveščanju procesov spre-
jemanja in tvorjenja besedila, kot 
ga pojmujeta sistemsko-funk-
cijska in vizualna slovnica. V po-
glavju o večkodnih besedilih je 
avtorica objavila tudi razpredel-
nico o načinu analize besednega 
in slikovnega koda v večkodnem 
besedilu z vidika vizualne slov-
nice (Kress in van Leeuwen), ki 
jo je prva uvedla v slovensko je-
zikoslovje in v svojo pedagoško 
prakso. V aktualnih slovenskih 
jezikovnih učbenikih se slikov-
ni kod namreč obravnava pred-
vsem kot spremljevalec bese-
dnega. Sonja Starc pa nebesedni 
kod razume kot sestavni in ena-
kovredni del večkodnega bese-
dila, ki v interakciji z besednim 
tvori pomen na treh pomenskih 
ravninah: izrazni, medosebni in 
besedilni. Pri nebesednem, npr. 
slikovnem, dijaki opazujejo na-

Leeuwen prenesla tudi na po-
dročje nebesednega, je name-
njeno profesorjem slovenščine 
in učencem in dijakom sloven-
skih nižjih in višjih srednjih šol 
v Italiji, predstavlja pa po-
membno novost tudi za profe-
sorje in učitelje v Sloveniji, saj se 
na slovenskih osnovnih in sre-
dnjih šolah pojavu večkodnosti 
posveča premalo pozornosti, 
čeprav v sodobni družbi 
večkodna besedila prevladujejo 
nad enokodnimi. 

Publikacija Naloge za spozna-
vanje osnov eno- in večkodne-
ga besedila prinaša izbor avten-
tičnih večkodnih besedil, s kate-
rimi se naši učenci in dijaki naj-
pogosteje srečujejo: časopisne 
članke in karikaturo iz Primor-
skega dnevnika, spletno rekla-
mo o slovenskem produktu in 
večkodno učbeniško besedilo iz 
srednješolske prakse. Obenem 
pa so v publikaciji prisotna tudi 
enokodna pesemska besedila so-
dobnih slovenskih avtorjev v Ita-
liji, v katerih dijaki lahko pre-
poznajo neobičajno rabo jezika 
in vlogo in moč glagola v poezi-
ji ter preko pesniškega jezika kri-
tično uzavestijo in oblikujejo svoj 
odnos in odnos drugih do slo-
venskega jezika. V izbranem pri-
povednem besedilu zamejskega 
avtorja pa dijaki ugotavljajo, ka-
tera informacija je v stavku po-
mensko poudarjena in kako se 
ti pomeni razvijajo skozi bese-
dilo (tematsko-rematska struk-
tura ali členitev po aktualnosti), 
kateri podatki se skozi besedilo 
ponavljajo in s katerimi vrstami 
ponovnih pojavitev se ustvarja 
kohezija in s katerimi glagoli in 
vrstami procesnih stavkov je iz-
ražena vsebina oz. predstavitev 
avtorjevega izkustvenega sveta.  

Gre za besedilotvorne teme, 
ki se jih na slovenskih višjih sre-
dnjih šolah v Italiji pri pouku slo-
venskega jezika navadno ne 
obravnava, saj se jezikovni pouk 
v večini slovenskih višjih sre-
dnjih šol v Italiji še vedno tradi-
cionalno osredotoča predvsem 
na opis besedišča in slovničnih 
struktur, manj ali nič na njiho-
vo pomenotvorno vlogo v bese-
dilu, kot ga pojmuje sodobni ko-
munikacijski pristop k pouče-
vanju jezikov. Podobno se do-
gaja tudi v italijanskem drugo-
stopenjskem srednjem šolstvu, 
saj italijansko ministrstvo za iz-
obraževanje priporoča nov ko-
munikacijski pristop in vpelje-
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vanje besedilnih tem pri pouče-
vanju italijanščine na višjih sre-
dnjih šolah že v šolski reformi iz 
leta 2010 in vzorčnih nalogah za 
novi državni izpit iz leta 2019. 
Tudi vzorčne naloge za prever-
janje znanja italijanskega jezika 
nacionalnega zavoda za vredno-
tenje vzgojno-izobraževalnega 
sistema INVALSI vsebujejo vpra-
šanja o besedilnih temah in be-
sedilotvornih pojavih. 

Učna pripomočka 
Potreba po komunikacijskem 
modelu poučevanja slovenšči-
ne, pri katerem sta v ospredju 
sporazumevalna dejavnost di-
jakov in delo z besedilom, je iz-
ražena tudi v smernicah za po-
uk slovenskega jezika na sloven-
skih drugostopenjskih srednjih 
šolah v Italiji, ki sta jih v obdob-
ju med 2016 in 2018 na pobudo 
Urada za slovenske šole pri De-
želnem šolskem uradu FJK izo-
blikovali dve skupini profesorjev 
in profesoric slovenščine. Nasta-

la sta dva ločena dokumenta za 
pouk predmeta slovenski jezik 
in književnost, za slovenske lice-
je in tehniške šole. V smernicah 
za tehniške šole so profesorji med 
jezikovne vsebine v skladu z vse-
binami učnega načrta DIZ Jože-
fa Stefana vključili tudi večkodna 
besedila in spletna orodja slo-
venskega jezika ter poudarili po-
men razvijanja večjezikovne 
zmožnosti dijakov pri pouku slo-
venščine s kontrastivnim pris-
topom, s primerjanjem značil-
nosti in rabe različnih jezikov-
nih sistemov, predvsem sloven-
skega in italijanskega. Žal so 
omenjene smernice ostale le na 
papirju, upati je, da bodo kma-
lu objavljene v pomoč profesor-
jem slovenščine pri načrtovanju 
in izvajanju vzgojno-izobraže-
valnega procesa. 

Novi elektronski knjigi zavo-
da Stefan sta nastali z namenom, 
da bi dijakom in dijakinjam slo-
venskih zamejskih šol v Italiji 
ponudili sodobnejše in bolj di-

namično spoznavanje in usva-
janje slovenskega jezika. Obe deli 
pa sta hkrati izziv za nadaljnje 
ustvarjanje kvalitetne in bolj 
poglobljene jezikovne izobraz-
be na vseh slovenskih zamejskih 
šolah, za dosego katere pa je nu-
jen premik vsebinskih in meto-
doloških pristopov predvsem pri 
učnem kadru. 

Vse, ki se strokovno ukvarja-
jo s poučevanjem in rabo sloven-
skega jezika, pa tudi bralce, ki 
jim je pri srcu razvoj slovenske-
ga jezika v Italiji, vabimo, da si 
obe deli ogledajo na spletni stra-
ni DIZ Jožef Stefan na spletnih 
naslovih https://jozefste-
fan.org/projekti/naloge-za-
spoznavanje-osnov-eno-in-
veckodnega-besedila/ in 
https://jozefstefan.org/pro-
jekti/ucni-nacrt-za-sloven-
ski-jezik-2017/ oz. po sistemu 
COBISS.SI, za katerega je kata-
ložni vpis o obeh publikacijah 
pripravila Narodna in študijska 
knjižnica v Trstu.

rativno ali konceptualno struk-
turo predstavljenih udeležencev 
na sliki, vzpostavljanje interak-
cije med predstavljenimi udele-
ženci in bralcem ter pomensko 
razporeditev predstavljenih ude-
ležencev v prostoru, barve, po-
udarek, okvir in hkrati razbira-
jo pomen izraznih sredstev v be-
sednem in slikovnem. 

Pomembna novost 
Na teh teoretskih izhodiščih so 
na DIZ Jožef Stefan v šolskem le-
tu 2020/2021 s finančno podpo-
ro Dežele FJK v okviru projekta 
Slovenščina 2019 za profesorice 
slovenščine priredili predavanja 
in delavnice, katerih rezultat je 
nova e-publikacija Naloge za 
spoznavanje osnov eno- in 
večkodnega besedila, ki je od 
oktobra 2022 objavljena na sple-
tni strani šole. Naloge so pod 
mentorstvom vodje projekta dr. 
Sonje Starc sestavile profesorice 
slovenščine Maja Brajkovič, Bru-
na Cijak, Patrizia Pettirosso, dr. 
Vilma Purič, dr. Maja Smotlak 
in mag. Loredana Umek. Uvo-
dne misli o nastanku publikaci-
je je prispeval ravnatelj Stefana 
Primož Strani, poglobljeno raz-
mišljanje o komunikacijskem 
modelu jezikovnega pouka pri 
materinščini/prvem jeziku in 
razlago načina obravnavanja in 
preverjanja učnih vsebin o be-
sedilu in jeziku iz že omenjene-
ga zavodovega internega učne-
ga načrta za slovenski jezik (2017 
in 2022) pa je sestavila Sonja 
Starc, ki je knjigo tudi uredila. 
Tehnično in grafično je publika-
cijo oblikovala Sharon Kante. 

Didaktično gradivo, ki teme-
lji na Hallidayevi teoriji besedi-
la in jezika, ki sta jo Kress in van 
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