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Glenda Crosling

Razvoj jezikovnih spretnosti na poslovni
fakulteti: vzporedni pristop

Obnova

Članek je zgrajen na predpostavki, da je potrebno pri izdelavi programa za učenje
tujega strokovnega jezika v kar največji meri poskrbeti za vpetost pridobivanja
jezikovnih spretnosti v družbeni kontekst.

Na primeru poslovne fakultete v Avstraliji avtor prikaže, kako je mogoče ob upoštevanju
načel vzporednega pristopa zasnovati program razvoja spretnosti pisanja za potrebe
študentov, ki jim angleščina ni materni jezik. Te spretnosti so za mednarodne študente
še posebnega pomena, saj se največkrat ocenjujejo prav študentovi pisni izdelki. Ker
učitelji strokovnih predmetov kot ocenjevalci opredeljujejo kriterije uspešnosti, je za
študenta ključno, da se zaveda, kakšna so učiteljeva pričakovanja in vrednote povezane
s pisnimi izdelki.

Pri oblikovanju jezikovnega programa avtor izhaja iz raziskave o vrednostnih sistemih
učiteljev strokovnih predmetov na poslovni fakulteti. Izsledki te raziskave kažejo, da
učitelji v opisu svojih pričakovanj glede pisnih izdelkov izpostavljajo določene skupne
kriterije (npr. jasno in jedrnato izražanje, ustreznost obravnave naloge, logična razlaga
odgovora, utemeljitev jasnega namena in utemeljitev s pomočjo raziskav in podatkov),
kar kaže na obstoj splošnih fakultetnih meril za oceno sprejemljivosti pisnih izdelkov.
Pri posameznih strokovnih predmetih pa se kažejo tudi razlike v razvrščanju skupnih
kriterijev in zahteve po uvedbi specifičnih deskriptorjev. Avtor te spremenljivke razloži
s posebnimi cilji in vsebinami obravnavanih strokovnih predmetov.

Na osnovi podatkov iz raziskave avtor v nadaljevanju predlaga vzporedni pristop k
poučevanju angleščine kot tujega jezika v obliki seminarjev, ki bi potekali hkrati z
izbranimi strokovnimi predmeti in bi študentom predstavili tako jezikovne kot širše
diskurzivne značilnosti pisnih besedil. Avtor glede na različne kriterije po posameznih
strokovnih predmetih oriše primere ustreznih spremljevalnih jezikovnih aktivnosti.

Vzporedni pristop k poučevanju tujega jezika učencu omogoča hkratno spoznavanje
jezikovnega in vrednostnega sistema v določeni skupnosti govorcev ter na ta način
predstavlja učenje jezika kot pogoj za uspešno in družbeno sprejeto sporočanje.


