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POVZETEK 

Uvod 

Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO) je zasnoval Svet Evrope z namenom, da bi med 

državami članicami zagotovil enotnost na področju izobraževanja in kulture, kar 

zadeva učenje tujih jezikov, ter spodbujal preglednost in usklajenost pri učenju in 

poučevanju modernih jezikov v Evropi. Uradno je bil objavljen leta 2001. SEJO 

zagotavlja splošen okvir, ki kaže, kaj se morajo tisti, ki se jezikov učijo, naučiti, da 

bodo tuji jezik v praksi lahko učinkovito uporabljali. Zato ta okvir predstavlja skupno 

osnovo za programe ali smernice učenja jezika, kvalifikacije, učbenike, preverjanje 

znanja in učne načrte v vseh evropskih državah1. SEJO temelji na pristopu k učenju in 

uporabi jezika, ki je usmerjen v aktivnosti. Vključuje šest ravni znanja pri učenju 

tujega jezika. SEJO si prizadeva ne le omogočiti primerljivost med državami (na 

podlagi skupnega konceptualnega okvira za učenje jezikov), temveč tudi spoštovati 

nacionalne tradicije in sisteme pri oblikovanju standardov jezikovnega znanja. 

 

Leta 2008 je bilo objavljeno priporočilo Odbora ministrov državam članicam v zvezi z 

uporabo Skupnega evropskega jezikovnega okvira (SEJO), ki ga je pripravil Svet 

Evrope, in spodbujanjem večjezičnosti, katerega namen je bil pozvati države članice k 

izvajanju SEJO v njihovih izobraževalnih sistemih in k spodbujanju večjezičnosti. To 

priporočilo vladam držav članic svetuje, naj pri izvajanju SEJO in spodbujanju 

večjezičnosti upoštevajo svoje ustave, izobraževalni sistem ter nacionalne, regionalne 

ali lokalne okoliščine. Za izvajanje so bili predlagani naslednji ukrepi (opredeljeni kot 
„splošna načela“ in „posebni ukrepi“): 

 

 A) Splošna načela in ukrepi, ki naj bi jih izvajali organi, odgovorni za 

poučevanje jezikov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, kar vključuje 

ustvarjanje pogojev za zagotavljanje učinkovite uporabe SEJO. Ti pogoji bi morali 

spodbujati sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in državami članicami. 

Poleg tega bi morali zagotoviti medsebojno priznavanje jezikovnih kvalifikacij in 

smernice za učenje jezika z namenom, da se ohranja in razvija večjezičnost 

evropskih državljanov. Še bolj pomembno je, da morajo ti pogoji spodbujati  

učitelje, izvajalce programov usposabljanja za učitelje, učence, pristojne za 

organizacijo izobraževalnih dejavnosti, načrtovalce izobraževalnih programov, 

avtorje učbenikov, načrtovalce programov in izpitne ustanove, da pri učenju tujih 

jezikov in pristopih k poučevanju izvajajo SEJO in temeljni pristop SEJO, ki je 

usmerjen v aktivnosti, osredotočen na učenca in temelji na znanju.  

 

 B) Posebni ukrepi, namenjeni načrtovanju politike, oblikovanju programov 

in učbenikov, usposabljanju učiteljev in ocenjevanju: Nacionalni, regionalni 

in lokalni izobraževalni organi, ki se odločijo, da bodo uporabljali SEJO, so 

spodbujeni, da zagotovijo ustrezno in skladno uporabo okvira, tako da prevzamejo 

odgovornost za spodbujanje in usklajevanje sodelovanja med vsemi zadevnimi 

deležniki, ki sodelujejo pri učenju jezika. Sem spada spodbujanje vseh 

načrtovalcev jezikovne politike in pristojnih za organizacijo izobraževalnih 

dejavnosti, da zagotovijo enotnost jezikovnih ciljev in da spodbujajo ozaveščenost 

o uporabi jezikov in jezikovnih znanjih v izobraževanju. Ustanove za usposabljanje 

učiteljev, ki poučujejo jezike, bi bilo treba spodbujati k učinkoviti uporabi SEJO pri 

njihovih programih usposabljanja. Poleg tega je treba načrtovalce učbenikov 

spodbujati, da upoštevajo vidike SEJO pri snovanju učbenikov za učenje tujih 

                                                 
1  Svet Evrope, Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje, 2001 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
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jezikov. Enako se zahteva od načrtovalcev preverjanj znanja tujih jezikov, izpitov 

in ocenjevanj. 

 

V letih, ki so sledila pripravi in objavi SEJO, so se pojavile kritike glede ciljev tega 

okvira, njegove dostopnosti, opisa in razvrstitve jezikovnih znanj, števila ravni 

jezikovnih znanj ter uporabe SEJO pri preverjanju znanja tujih jezikov. Ostre kritike se 

nanašajo na skoraj vse vidike SEJO, pa vendar je ob upoštevanju njegovega dosega 

strokovnjakov za jezike, ki so ga kritizirali pisno, razmeroma malo. 

 

Na področju jezikov je bilo sprejetih kar nekaj pobud na ravni EU: projekti v okviru 

programa za vseživljenjsko učenje, vključitev SEJO v obrazec Europass in priprava 

evropske raziskave o jezikovnih znanjih. Svet Evrope je objavil navodila o tem, kako 

SEJO uporabljati v praksi:  

 

 Leta 2009 je Svet Evrope objavil priročnik z naslovom „Relating Language 

Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: 

Learning, Teaching, Assessment (CEFR)“ (Umeščanje preverjanj znanja v skupni 

evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje). Namen priročnika je z 

oblikovanjem postopkov za umestitev preverjanj znanja v SEJO pri slednjem 

pomagati tistim, ki pripravljajo preverjanja. 

 Prva evropska raziskava o znanju jezikov je upoštevala ravni SEJO za opredelitev 

ravni jezikovnega znanja učencev v štirinajstih evropskih državah. Poleg 

analiziranja ravni jezikovnega znanja je bilo v okviru te raziskave ugotovljeno, da 

so v štirinajstih od šestnajstih analiziranih izobraževalnih sistemov osrednji organi 

v politikah za učenje tujih jezikov priporočili ali predpisali uporabo SEJO.  

 

Ta študija omogoča vpogled v obseg izvajanja skupnega evropskega jezikovnega 

okvira v evropskih državah. Študija podaja: 

 

 analizo znanja tujih jezikov glede na učne dosežke iz kvalifikacij/spričeval, ki jih 

učenci dobijo na koncu srednješolskega izobraževanja; 

 pregled uporabe SEJO v zasebnem izobraževanju; 

 oceno družbene funkcije spričeval o znanju jezikov. 

 

Poudarek je na prvem cilju. 

 

Analiza se je osredotočila na šest držav (Švedsko, Francijo, Nizozemsko, Madžarsko, 

Avstrijo in Združeno kraljestvo – Škotsko).  Izbirna merila, povezana z jezikovnimi 

družinami, so upoštevala geografsko področje uporabe in druge značilnosti držav. 

Poleg tega se je analiza osredotočila na eno vrsto kvalifikacij. Izbrana kvalifikacija v 

vsaki državi je primerljiva po obsegu in funkciji ter se uvršča na isto raven evropskega 

okvira kvalifikacij (raven 4: kvalifikacije, ki omogočajo dostop do visokega šolstva). 

Študija je zajela naslednje kvalifikacije: Avstrija: srednja splošna izobrazba (v 

nemščini: Allgemein bildende höhere Schule); Švedska: pripravljalni programi za 

visokošolsko izobraževanje (v švedščini: Högskoleförberedande program); 

Nizozemska: preduniverzitetno izobraževanje (v nizozemščini: Voorbereidend 

Wetenschappelijk Onderwijs); Združeno kraljestvo (Škotska): višje in visoke 

kvalifikacije; Francija: matura (v francoščini: Baccalauréat); Madžarska: srednja 

splošna izobrazba in srednja poklicna izobrazba (v madžarščini: gimnázium in 

szakközépiskola). 

Ključne ugotovitve 

V zvezi z izvajanjem na splošno je omenjeno naslednje: Učenje prvega modernega 

tujega jezika je glede na politike učenja jezika obvezno za učence srednjih splošnih šol 

v petih od šestih izbranih držav. Ugotovljene so bile večje razlike v politikah glede 

učenja drugega in tretjega modernega tujega jezika. V nekaterih državah (Švedska, 
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Nizozemska, Francija in Madžarska) je učenje več kot enega tujega jezika obvezno, v 

drugih izbirno (Združeno kraljestvo – Škotska in Avstrija). Spodbujanje učencev k 

boljšim rezultatom in višjim ravnem znanja modernih tujih jezikov je aktualna tema 

razprav znotraj izbranih držav.  

 

Vse izbrane države programe in politike za učenje modernih tujih jezikov umeščajo v 

SEJO. Večina držav je v različni meri uveljavila SEJO v okviru svojih nacionalnih in/ali 

posameznih programov za moderne tuje jezike. Samo Avstrija in Francija sta SEJO 

uvedli v zakonodajo. Pomanjkanje empiričnih dokazov, ki bi jih raziskovalne študije 

podale o povezavi med SEJO in učnimi dosežki, cilji programov, preverjanjem znanja 

in/ali drugimi dokumenti (v zvezi s politiko), ki imajo vpliv na izobraževalni sistem, se 

zdi glavna ovira za izvajanje SEJO. Poleg tega izvajanje SEJO v učilnicah od učiteljev 

modernih tujih jezikov zahteva različne veščine. Zato so nekatere države (Francija, 

Nizozemska in Švedska) zaskrbljene glede tega, kako bi učitelji modernih tujih jezikov 

uporabljali SEJO. 

 

Kar zadeva posebne ukrepe v zvezi z izvajanjem SEJO (preverjanje znanja, učbeniki in 

usposabljanje učiteljev), je študija prispevala k naslednjim ključnim ugotovitvam: 

 

Opravljanje izpita oziroma preverjanja znanja iz prvega modernega tujega jezika je 

obvezno v štirih od šestih izbranih držav (Avstrija, Švedska, Nizozemska in Francija). 

V Avstriji, na Nizozemskem in v Franciji je uspešno opravljen izpit oziroma preverjanje 

znanja obvezno, da učenci dobijo diplomo, ki omogoča dostop do visokošolskega 

izobraževanja. Izpit iz drugega modernega tujega jezika se ne zahteva v nobeni od 

šestih izbranih držav. Na Nizozemskem in v Franciji je drugi tuji jezik obvezen, vendar 

je to lahko moderni tuji jezik, klasični jezik ali regionalni jezik. V zvezi z izvajanjem 

SEJO pri zaključnih izpitih in preverjanjih znanja so opredeljeni naslednji modeli: 

  

 končni izpiti oziroma testi temeljijo na SEJO (Avstrija, Madžarska, Švedska in 

Nizozemska); 

 končni izpiti iz modernega tujega jezika trenutno ne temeljijo na SEJO (Francija);  

 med SEJO in končnimi izpiti iz modernega tujega jezika ni nobene povezave 

(Združeno kraljestvo – Škotska). 

 

Pet od šestih izbranih držav (Avstrija, Švedska, Nizozemska, Madžarska in Francija) 

učne dosežke pri preverjanju znanja podaja v obliki ravni SEJO.  Samo dve od izbranih 

držav (Avstrija in Nizozemska) sta določili različne ravni SEJO za najmanj štiri  

jezikovne veščine (branje, pisanje, poslušanje, govorjenje). V zvezi s pozivom Odbora 

ministrov pri Svetu Evrope tistim nacionalnim, regionalnim in lokalnim oblastem, ki so 

pristojne za izobraževanje in so se odločile za uporabo SEJO, lahko ugotovimo, da je 

večina izbranih držav uporabila SEJO pri testih oziroma preverjanjih znanja in to 

povezavo jasno dokazala s preglednim zapisom učnih dosežkov za moderne tuje jezike 

v obliki ravni SEJO. 

 

V zvezi z založniki učbenikov, ki so namenjeni za izbrane kvalifikacije, je mogoče 

najti razliko med državami, v katerih je načrtovanje učbenikov in vsebine vezano na 

državne predpise (Avstrija in Madžarska), in državami, v katerih ni predpisov na 

državni ravni glede zasnove in vsebine učbenikov (Švedska, Nizozemska, Francija in 

Združeno kraljestvo – Škotska). Glede izvajanja SEJO pri teh učbenikih lahko izbrane 

države ločimo v dve skupini: države, v katerih založniki uporabljajo SEJO posredno 

(Avstrija, Madžarska in Švedska) prek obveznosti, določenih v nacionalnem programu, 

in države, v katerih se založniki odločijo, ali bodo uporabili SEJO ali ne, oziroma v 

katerih se SEJO sploh ne uporablja (Nizozemska, Francija in Združeno kraljestvo – 

Škotska). V zvezi s pozivom Odbora ministrov pri Svetu Evrope lahko ugotovimo, da 

nekatere vlade od založnikov učbenikov za učenje modernih tujih jezikov zahtevajo, 

da uporabljajo SEJO, nekatere pa založnike spodbujajo k temu prek nacionalnih in/ali 

posameznih programov za učenje modernih tujih jezikov. 
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V vseh izbranih državah, razen na Škotskem, je SEJO vključen v programe 

usposabljanja med službovanjem za učitelje. V programih usposabljanja za 

učitelje pred nastopom službe SEJO uporabljajo le tri izbrane države (Avstrija, 

Nizozemska in Francija). Razlike v uporabi SEJO pri usposabljanju učiteljev med 

izbranimi državami so torej največje pri usposabljanju učiteljev pred nastopom službe. 

V zvezi z uporabo SEJO pri usposabljanju učiteljev pred nastopom službe lahko tako 

opredelimo štiri različne modele: 

  

 izvajalci programov usposabljanja učiteljev modernih tujih jezikov pred nastopom 

službe morajo obvezno uporabljati SEJO;  

 SEJO je vključen v program;  

 uporaba SEJO ni svetovana ali zahtevana; ter  

 med SEJO in usposabljanjem ni povezave.  

 

Ker učitelji samostojno načrtujejo in oblikujejo učne ure, na primer z izbiro gradiva, 

kot so učbeniki, in didaktičnih metod, je težko ugotoviti, ali dejansko uporabljajo SEJO 

pri svojih urah. Vendar za nekatere izbrane države zaradi povezanosti programa s 

SEJO sklepamo, da učitelji modernih tujih jezikov SEJO poznajo. V zvezi s pozivom 

Odbora ministrov pri Svetu Evrope lahko ugotovimo, da je izvajanje SEJO pri 

usposabljanju učiteljev pred nastopom službe in med službovanjem obvezno v le nekaj 

izbranih državah in da to obveznost nalagajo vlade. 

 

Na splošno je uporaba SEJO močno razširjena med zasebnimi ponudniki, ki izvajajo 

tečaje modernih tujih jezikov, kot tudi centri za preverjanje jezikovnega znanja. 

Kar zadeva razloge, zakaj ljudje želijo pridobiti potrdila o znanju jezikov (boljše 

možnosti na trgu dela, pogoj za delovno mesto, dostop do univerzitetnega študija, 

osebni razvoj), oziroma z drugimi besedami kar zadeva družbeno funkcijo, pomeni 

oznaka ravni SEJO dodano vrednost, saj izboljšuje preglednost tečajev, ki so na voljo, 

in čezmejno priznavanje ravni znanja modernih tujih jezikov. 

 

Glede ravni znanja tujega jezika lahko omenimo naslednje: Na podlagi podatkov iz 

različnih virov si je mogoče ustvariti celovito sliko splošne ocene ravni znanja 

modernih tujih jezikov v izbranih državah. Države lahko razvrstimo v naslednje 

skupine:  

 

 Skupina 1: zelo dobri rezultati (Švedska in Nizozemska); 

 Skupina 2: dobri rezultati (Avstrija); 

 Skupina 3: srednje dobri rezultati (Madžarska in Francija); 

 slabi rezultati (Združeno kraljestvo – Škotska).  

 

Čeprav prihaja do razlik, na splošno obstaja povezava med obsegom izvajanja SEJO in 

ravnjo jezikovnega znanja. Vendar ni mogoče zaključiti, da gre za vzročno povezavo. 

Na ravni znanja modernega tujega jezika poleg obsega izvajanja SEJO vplivajo tudi 

drugi dejavniki, kot je splošen odnos do tujih jezikov in tudi to, ali se jezik širše 

uporablja ali ne. Na splošno je v državah, katerih uradni jezik je razširjen tudi v tujini 

(angleščina, francoščina), potreba po učenju drugega jezika nižja kot v državah, 

katerih uradni jezik ni razširjen (nizozemščina, švedščina). Nenazadnje bi lahko 

posebno stanje v državi, kar zadeva ravni znanja modernih tujih jezikov, pojasnila 

tudi njena jezikovna krajina. 
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Sklepne ugotovitve 

V nadaljevanju so navedene ključne sklepne ugotovitve. 

 

Sklepna ugotovitev 1: Države izvajajo in uporabljajo SEJO v različnem obsegu; 

razpon sega od zapisa učnih dosežkov, podanih v SEJO, v zakonodajo do nikakršne 

navezave na SEJO. Na splošno lahko ugotovimo, da v večji meri kot se SEJO izvaja in 

uporablja v dokumentih, povezanih s politiko (zakoni, nacionalni programi), v večji 

meri se uporablja tudi pri preverjanjih znanja, učbenikih in pri usposabljanju učiteljev. 

 

Sklepna ugotovitev 2: Glavna izziva pri izvajanju sta pomanjkanje empiričnih 

dokazov, da bi ugotovili povezave med učnimi dosežki in ravnmi SEJO, in zmožnost 

učiteljev modernih tujih jezikov, da pri svojih urah SEJO uporabljajo v skladu z načrti. 

 

Sklepna ugotovitev 3: Obstaja splošno soglasje glede izražanja učnih dosežkov pri 

modernih tujih jezikih s pomočjo SEJO v splošni srednji šoli. Navedeni učni dosežki v 

šestih državah so si na splošno podobni. Raven učnih dosežkov pri prvem modernem 

tujem jeziku je ponavadi na ravni B2, pri drugem modernem tujem jeziku pa na ravni 

B1. 

 

Sklepna ugotovitev 4: Večina izbranih držav izvaja SEJO pri preverjanju znanja 

oziroma izpitih; vendar za vzpostavitev povezave med učnimi dosežki pri modernih 

tujih jezikih in ravnmi SEJO ni na voljo dovolj empiričnih dokazov. 

 

Sklepna ugotovitev 5: Na splošno se SEJO uporablja pri načrtovanju učbenikov. 

Uporaba SEJO je v glavnem odvisna od tega, ali se izvaja in uporablja pri načrtovanju 

programa in ali je naveden v (zakonskih) smernicah (nacionalni program). 

 

Sklepna ugotovitev 6: Med državami so velike razlike glede uporabe SEJO v 

programih usposabljanja učiteljev pred nastopom službe. Stanje pri usposabljanju 

učiteljev med službovanjem je veliko boljše, saj kar pet od šestih izbranih držav 

ponuja programe usposabljanja, ki vključujejo SEJO. 

 

Sklepna ugotovitev 7: Seznanjenost učiteljev s SEJO je odvisna od poudarka, ki ga v 

državi namenjajo SEJO v učnem načrtu in pri usposabljanju učiteljev. 

 

Sklepna ugotovitev 8: Obstaja povezava med obsegom izvajanja SEJO in zabeleženimi 

ravnmi jezikovnega znanja; zdi se, da je v državah z višjimi ravnmi jezikovnega 

znanja stopnja izvajanja višja. Vendar vzročna zveza med obema ni jasna, drugi 

(kontekstualni) dejavniki pa imajo pomembnejšo vlogo pri pojasnjevanju ravni 

jezikovnega znanja (npr., ali se uradni jezik širše uporablja tudi zunaj države in 

jezikovna pokrajina kot taka). 

 

Sklepna ugotovitev 9: Na splošno je SEJO dobro vpeljan v prakso in postopke 

zasebnih ponudnikov, ki omogočajo pridobitev potrdil o znanju modernih tujih jezikov. 

SEJO se odraža v potrdilih o znanju modernih tujih jezikov, v katerih je znanje 

ovrednoteno z ravnjo SEJO; vključen je v uporabljeno gradivo, učitelji pa se s SEJO 

seznanijo v programih usposabljanja med službovanjem. 

 

Sklepna ugotovitev 10: SEJO učencem, zasebnim ponudnikom in centrom za 

ocenjevanje jezikovnega znanja zagotavlja preglednost in omogoča primerjavo 

ponujenih tečajev. Razlog, da se posamezniki odločijo pridobiti potrdilo, je v glavnem 

izboljšanje možnosti na trgu dela. Zapletenost SEJO pa še vedno ovira njegovo 

uporabo pri zasebnih ponudnikih, kljub temu, da za priročnike in smernice za uporabo 

SEJO velja, da so načeloma v pomoč. Pojavljajo se pozivi za poenostavljene različice 

SEJO. 
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Priporočila  

Skupni evropski jezikovni okvir je zasnoval Svet Evrope z namenom, da bi spodbujal 

preglednost in skladnost pri učenju in poučevanju modernih jezikov v Evropi. SEJO si 

prizadeva ne le olajšati primerljivost med državami (na podlagi skupnega 

konceptualnega okvira za učenje jezikov), temveč tudi spoštovati nacionalne tradicije 

in sisteme pri oblikovanju standardov jezikovnega znanja. Da bi SEJO omogočili, da v 

prihodnosti izpolni svojo predvideno nalogo, pri čemer mu bodo v pomoč ukrepi 

Evropske unije, Evropskemu parlamentu in državam članicam v povezavi z zgoraj 

navedenimi sklepnimi ugotovitvami podajamo naslednja priporočila:  

 

Priporočilo 1 (Evropskemu parlamentu):  Evropski parlament in Komisija naj 

sprejmeta SEJO kot orodje za spodbujanje razvoja politike v državah članicah 

v zvezi z učenjem tujih jezikov 

SEJO obstaja že dobrih deset let in v tem času je prišlo do pomembnega razvoja. Pri 

izvajanju bi bil kljub temu potreben nov zagon, zlasti na politični ravni, s pomočjo 

ukrepov Evropske skupnosti za podporo okviru Sveta Evrope. Zato bi bilo 

priporočljivo: 

 nadalje razvijati pobudo Survey Lang z vključitvijo več držav in več jezikov (ne le 

prvih dveh najpogosteje poučevanih jezikov, temveč širšega nabora, da se prepreči 

oženje politične pozornosti le na prvi ali drugi jezik); 

 spodbujati izmenjave izkušenj na nacionalni ravni glede reforme politik za 

poučevanje jezikov v smeri pristopa, ki je bolj usmerjen v aktivnosti, in si 

prizadevati za enotnost pri ocenjevanju in podajanju ravni znanja učencev. To bi 

lahko potekalo v obliki dejavnosti vzajemnega učenja, zbirk praks in enotnih oblik 

za poročanje o napredku; 

 odločneje zahtevati, naj evropski programi, kot je program, ki bo sledil programu 

vseživljenjskega učenja, podprejo uporabo SEJO in pristop, ki je usmerjen v 

aktivnosti,  ter spodbujajo uporabo življenjepisa v obliki Europass. Poleg tega bi 

moral biti evropski okvir kvalifikacij, ki je v osnovi podoben, bolj jasno povezan s 

SEJO, da se povečata preglednost in ozaveščenost o pristopu, ki je usmerjen v 

aktivnosti, in o oznakah ravni SEJO. 

 

Priporočilo 2 (državam članicam in Evropskemu parlamentu): priznavanje 

povezav med sistemi in SEJO s strani držav 
Čeprav obstajajo povezave med učnimi dosežki pri učenju modernih tujih jezikov in 

ravnmi SEJO, teh povezav ne priznavajo druge države članice. Samo po sebi to sicer 

ni potrebno, ko pa gre za medsebojno zaupanje, kar zadeva kvalifikacije in 

akreditirane učne dosežke, bi morali biti postopki za utemeljitev povezav razumljivi in 

sprejemljivi za države članice. Zato bi bilo priporočljivo: 

 

 vzpostaviti načela za povezavo učenja jezikov v nacionalnih izobraževalnih sistemih  

s SEJO. Ni nujno, da ta načela zajamejo tehnične vidike, uporabljati pa bi se 

morala za spodbujanje politične/družbene razprave o učenju jezikov. Načela bi 

lahko bila: vključevanje vseh zadevnih deležnikov (načrtovalcev politik, 

strokovnjakov, učiteljev, šol, založnikov); uporaba zunanjega strokovnega znanja 

in izkušenj; vzpostavitev skupnega akcijskega načrta za sklicevanje na SEJO, da se 

sklene dogovor glede zadevnega področja uporabe; 

 omogočiti vključitev drugih držav v vzpostavljanje povezav med učenjem jezika v 

nacionalnih izobraževalnih sistemih in SEJO. Ključno vprašanje je, ali druge države 

zaupajo vzpostavljenim povezavam. Vzpostaviti sodelovanje med enakovrednimi 

institucijami (tudi na ravni načrtovalcev politike), po možnosti iz različnih držav, da 

bi obravnavali vzpostavljene povezave in posledično povečali zanesljivost povezav 

za druge države; 
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 spodbujati vzajemno učenje in medsebojni pregled med načrtovalci politike iz 

različnih držav, da se spodbudi vzpostavljanje jasnejših povezav med učenjem 

jezika v nacionalnih izobraževalnih sistemih in SEJO ter posledično tudi uporaba 

SEJO kot programa za reformo politik na področju učenja jezika. 

 

Priporočilo 3 (državam članicam): povečanje dejanske uporabe SEJO v šolah  

Kot je razvidno iz navedenega, se uporaba SEJO na osnovni ravni spodbuja s 

političnimi ukrepi na višji ravni, kot je vključevanje SEJO v zakonodajo ali uporaba 

SEJO pri določanju nacionalnega programa. Poleg tega so potrebni nadaljnji ukrepi, da 

bi učitelje in založnike spodbudili k uporabi SEJO. Zato bi bilo priporočljivo:  

 

 ustvariti verodostojnost in okvir, ki najbolje ustreza nacionalnemu kontekstu, in 

sicer tako, da se izkoristijo izkušnje in razprave z drugimi evropskimi državami in 

posvet s strokovnjaki ter uporabi priročnik Sveta Evrope. Poleg tega bi moral biti 

zaradi jasnosti uporabe SEJO vključen v nacionalni program ter posamezne 

programe za učenje modernih tujih jezikov, da bi tako pristop, ki je usmerjen v 

aktivnosti, trdno usidrali v učenje jezikov;  

 spodbujati uporabo ravni SEJO za določanje letnih ciljnih ravni za spremljanje 

napredka. Morda bi bilo treba zagotoviti smernice za določitev podravni, da bi 

dobili možnost dodatnega stopnjevanja; 

 bodisi spodbujati prilagoditev učbenikov  nacionalnim programom ali seznaniti 

učitelje/šole z uporabo obstoječega gradiva, da se uvede pristop, ki je usmerjen v 

aktivnosti. To bi lahko na primer dosegli s spodbujanjem širše izmenjave učnega 

gradiva; 

 povečati poudarek na pristopu, ki je usmerjen v aktivnosti, pri usposabljanju 

učiteljev pred nastopom službe in med službovanjem. 

 

Priporočilo 4 (Evropskemu parlamentu):  potrebne so nadaljnje raziskave 

Čeprav je ta študija zajela široko področje, so mnoga vprašanja v zvezi s SEJO še 

vedno nejasna. Pri tem gre zlasti za družbena/politična vprašanja, povezana z 

učenjem jezikov. Zato bi bilo priporočljivo nadaljnje preučevanje naslednjih tematik: 

 

 Kateri jeziki bodo v prihodnosti pomembni in ali je SEJO dovolj obsežen, da lahko 

obravnava tudi neevropske jezike, kot je kitajščina?  

 Kakšen vpliv ima evropski kazalnik jezikovnih kompetenc na jezikovne politike v 

Evropi? Vzpostavitev kazalnika je dragoceno orodje za nadaljnje spodbujanje 

politične razprave, vendar ne bi smel imeti za posledico ožje usmerjenosti na 

učenje jezikov. 

 Kako bi lahko uporabili SEJO za krepitev položaja manjšinskih in regionalnih 

jezikov? 

 Preučiti bi bilo treba možnost ustanovitve nadnacionalnega organa ali svetovalne 

skupine, v katerem bi države lahko medsebojno pregledovale povezave med 

politikami na področju učenja jezika in SEJO. Ta nadnacionalni organ bi lahko 

deloval kot platforma za  izmenjavo izkušenj in spremljanje razvoja, podajal bi 

praktične smernice, ustvarjal vzajemno zaupanje v kvalifikacije in znanja modernih 

tujih jezikov in ravni SEJO ter nenazadnje prispeval k oblikovanju in razvoju 

politike. 


