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POVZETEK
Osrednja tema diplomskega dela je etapa uvajanja. V teoretičnih izhodiščih je predstavljen
zgodovinski pregled razvoja artikulacije učnega procesa, sledi opis sodobne organizacije
pouka in opredelitev posameznih učnih etap glede na različne avtorje. Delo se nato osredotoči
na etapo uvajanja, njeno razčlenitev z vidika mikroelementov in zaključi s pregledom
temeljnih funkcij etape. Temu sledi empirični del z opisom raziskave, katere namen je
ugotoviti, kakšen pomen ima uvodna etapa danes, koliko časa ji namenjajo učitelji in
predvsem kakšna so stališča učiteljev o vplivu etape na kakovost pouka in učenčevo znanje.
Na anketni vprašalnik je odgovarjalo 115 osnovnošolskih učiteljev razredne in predmetne
stopnje. Podatki so bili obdelani s pomočjo programa SPSS. Raziskava je nadgrajena z
ugotovitvami pridobljenimi z opazovanjem učnih ur in intervjuvanjem učencem. Rezultati
raziskave kaţejo, da je za učitelje etapa uvajanja pomembna in ji po navadi namenjajo od 3 do
5 minut. Največjo pozornost namenjajo psihološki strani priprave, usmerjeni so k razmišljanju
kako oblikovati spodbudno – učenju naklonjeno razredno klimo. Učitelji odgovornost za
izvedbo etape uvajanja prevzemajo nase, večina pa se strinja, da njena kvaliteta vpliva na
uspešnost pouka in kakovostno znanje učencev.

Ključne besede: artikulacija, učne etape, uvajanje, učni proces
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ABSTRACT
The central theme of this diploma paper is the introduction stage. The historical overview of
the development of articulation in the learning process is presented in the theoretical part,
followed by a description of the organization of modern lessons and definitions of individual
learning stages according to various authors. The paper is then focused on the introduction
stage, its analysis from the viewpoint of microelements, and is concluded with an overview of
the fundamental functions of the stage. This is followed by the empirical part with a
description of a research, which purpose is to find out the importance of the introduction stage
today, how much time teachers devote to it, but mainly what the teachers think of the
influence of the stage on the quality of lessons and the knowledge of students. The
questionnaire in the research was answered by 115 primary-school teachers of both teaching
stages. The data were processed by SPSS. The research was enriched with the findings
obtained from observing lessons and interviewing students. The results of the research show
that the stage of introduction is important for the teachers and they usually allocate 3 to 5
minutes to it. The most attention is given to the psychological part of the introduction,
meaning they are focused on how to form a motivational – learning friendly climate in the
classroom. The responsibility for the introduction stage is carried by the teachers themselves,
and most of them agree that its quality influences the efficiency of the lesson and on the value
of students’ knowledge.
Keywords: articulation, learning stage, introduction, learning process
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UVOD
Spominjam se svojih let šolanja, vse od osnovne šole, gimnazije in nato študija, skozi katera
so se moji pogledi na učenje spreminjali in oblikovali v vedno bolj jasne ideje o tem, zakaj se
pravzaprav učim. Od pričakovanj, kaj bo povedala učiteljica prvega razreda, pa do zavedanja
da bom ta učiteljica kmalu tudi sama, so zdaj vsa moja nekdanja doţivetja in izkušnje dobila
smisel in strokovno ozadje. Tako ob koncu študija v vlogi bodoče učiteljice razmišljam, kaj je
na podlagi vsega pridobljenega pedagoškega znanja moj glavni namen. Verjetno je poleg vseh
nalog, največja ţelja in poslanstvo vsakega učitelja uspešno izvajati učni proces in doseči, da
bi bilo znanje učencev čim bolj kakovostno. To je eden izmed glavnih ciljev pouka, do
katerega pa ni enoznačne poti. Odgovor katero pot izbrati v dani situaciji se skriva v
profesionalnem oblikovanju učnega procesa, ki ga obravnava didaktika.
Da bi po čim racionalnejši poti dosegli zastavljeni cilj, je potrebno pouk, ki je delovni proces
učencev in učiteljev, pravilno organizirati oziroma najprej spoznati njegovo strukturo
(Kubale, 1999, Poljak, 1974). Ţe v preteklosti je bilo to eno od osrednjih vprašanj, ki jih je
preučevala didaktika. Vse do danes so si torej didaktiki prizadevali določiti temeljne etape,
skozi katere mora vsak proces izobraţevanja (Poljak, 1974). To področje obravnava
artikulacija pouka, ki pomeni razčlenitev in oblikovanje ali strukturiranje učnega procesa na
delne etape. Z njo določimo, kako je potrebno učno delo začeti, kako ga izvajati, ga zaključiti
in kako ga povezati z nadaljnjim delom (Kubale, 1999). Tudi sodobni didaktiki si v
interpretaciji etap učnega procesa niso povsem enotni, vendar pri vseh artikulacijskih modelih
najdemo neko skupno osnovo.
Ena izmed skupnih točk je tudi uvod ali uvodna etapa učnega procesa, katere pomena so se
zavedali ţe številni pedagogi in ji dali posebno mesto v artikulaciji pouka pod različnimi
imeni: vstop, začetna situacija, navezava, vpeljava, uglasitev učne ure, ogrevanje, uvajanje,
uvodna motivacija ipd. (Strmčnik, 2001, Poljak, 1974). Ţe iz vsakdanjega ţivljenja vemo, da
pred vsakim delom potrebujemo pripravo, ki pa je odvisna od dela, ki ji sledi. Enako velja
tudi za pouk, ki je zapleten proces, zato je tudi priprava nanj bolj zapletena (Poljak, 1974).
Njen glavni namen je, da pri učencih razvije predstavo o splošni izobraţevalni in praktični
vrednosti učne vsebine in pomenu te snovi za nadaljnje razumevanje tem, s tem pa poskušamo
doseči čustveno zanimanje in motivacijo učencev (Kubale, 1999, Tomić, 2000).
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Ob pregledu tem in literature je tudi v meni največje zanimanje vzbudila misel o vlogi
uvodnega dela ure na nadaljnji potek pouka in kakovost znanja učencev. Zato sem se odločila,
da se v problem poglobim in ga bolj natančno obravnavam v svoji diplomski nalogi.
Blaţič in sodelavci (2003) izpostavljajo dejstvo, da nekateri učitelji pomen etape uvajanja
zanemarjajo in jo kdaj celo ne izvajajo, v mišljenju, da je to zapravljanje časa, saj lahko njene
namene upoštevajo kar med obravnavo učne vsebine. Strinjam se z njimi, ko pravijo, da to ne
drţi in je pomembno, da se ji posvetimo in jo tako kot druge učne stopnje fleksibilno
prilagajamo učnim situacijam. Menim, da je v prvi vrsti pomembno, da se učitelj zaveda
pomena uvodne etape in je od tega odvisna tudi njegova izvedba le-te. Zato me je še bolj
zanimalo dejansko stanje tega problema v šoli in predvsem mnenja učiteljev o vlogi te etape.
Ravno zato je osrednji problem diplomskega dela pomen etape uvajanja v učnem procesu.
V teoretičnem uvodu sem predstavila pregled zgodovine artikulacije učnega procesa. Opisala
sem sodobno organizacijo učnega procesa, opredelila etape pouka po različnih sodobnih
avtorjih, nato pa se posvetila glavni temi moje diplomske naloge - etapi uvajanja. To sem
najprej razčlenila z vidika mikroelementov po Poljaku (1974) ter zaključila z njenimi
temeljnimi funkcijami po Strmčniku (2001).
Svoja teoretična spoznanja sem preverila z raziskavo, ki je opisana v empiričnem delu. Z njo
sem ugotavljala, kakšen pomen ima uvodna etapa danes, koliko časa ji učitelji povprečno
namenjajo in predvsem, kakšna so stališča učiteljev in učiteljic o pomenu etape uvajanja za
kakovost pouka in učenčevo znanje. Zanimale so me tudi konkretne izkušnje učiteljev s to
etapo učnega procesa in kako jo doţivljajo učenci, zato sem raziskavi dodala komentarje in
ugotovitve, ki sem jih pridobila z opazovanjem učnih ur in intervjuvanjem učencev.
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TEORETIČNA IZHODIŠČA
1.

ARTIKULACIJA UČNEGA PROCESA

Termin artikulacija izhaja iz latinske besede artikulatio in pomeni razčlenitev in oblikovanje
ali strukturiranje učnega procesa na delne etape v neki časovni enoti. Z njo bi določili, kako je
potrebno učno delo začeti, kako ga izvajati, ga zaključiti in kako ga povezati z nadaljnjim
delom (Kubale, 1999).
Za boljše kasnejše razumevanje sodobne artikulacije učnega procesa bom najprej predstavila
zgodovinski pregled artikuliranja pouka.

1.1 Zgodovina artikulacije učnega procesa
Vemo, da se je izobraţevanje in vzgajanje začelo ţe s samim obstojem človeške druţbe. Od
prvih šol v Sumeriji, ki so temeljile na ponavljanju in prepisovanju, pa do šolstva na višjem
nivoju pri Grkih in Rimljanih, se je izobraţevanje pospešeno razvijalo (Kubale, 1999).
Med grškimi filozofi je najpomembnejši didaktik gotovo Aristotelj (384–322 p.n.š.), ki je med
prvimi povezal vzgojo in pouk s psihologijo. Ugotovil je, da pouk poteka v treh stopnjah:
zaznavanje (čuti), umevanje (razum) in uporabljanje (last). Na podlagi teh je postavil
didaktično načelo izhajanja učitelja od čutno zaznavnega k splošno veljavnemu in uporabi
(Kubale, 1999).
Najbolj znan na področju oblikovanja pouka pri Rimljanih je Kvintilijan (42–118), ki je
oblikoval tri etape pouka: zgled, teorija in uporaba (Kubale, 1999).
V starem in srednjem veku so se ravnali po naslednjih artikulacijskih stopnjah: poslušanje,
pomnjenje in odgovarjanje na vprašanja, s katerimi je učitelj preveril zapomnitev (Kubale,
1999).
Način ţivljenja in tudi izobraţevanja se je z razvojem proizvodnje močno spremenil.
Potrebovali so več izobraţenih delavcev, uveljaviti pa so hoteli tudi čim hitrejše in poceni
šolanje. Neekonomično individualno poučevanje so postopoma nadomeščali in zamenjevali s
kolektivnim poučevanjem z večjo skupino učencev. Organizacija pouka se je torej močno
spremenila, hkrati pa spodbudila potrebo po novem klasificiranju, hierarhizaciji in urejanju.
Mnogi didaktiki so se zato posvečali oblikovanju novega artikulacijskega modela (Kubale,
1999).
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Na tem področju je veliko prispeval Komenský (1592–1570), ki je začel z razvrščanjem
učencev po razredih in z uvajanjem reda ter postopnosti v pouk (Strmčnik, 2001). Poleg
splošnih zahtev in načel učinkovitega poučevanja je opozoril na nekatere vaţne spoznavne
procese, njihovo zaporedje pri pouku in izpostavil tri stopnje: umevanje (intellectus),
pomnjenje (memoria) in uporabljanje (usus linquae) (Kubale, 1999, Komenský, 1995).
Nazor, poimenovanje, opis in razjasnitev pa so bile stopnje, ki jih je predlagal še en pedagog
tistega časa – Pestalozzi (Kubale, 1999).
V 19. stoletju se je to prizadevanje še bolj okrepilo in prvi, ki je na pedagoškem področju
najbolj teoretično uveljavil učno sistematiko in stopnjevanje je J. F. Herbart. Poudarjal je
postopno in sistematično razvijanje predstav, ki naj bi bile podlaga duševnega ţivljenja in
učenja. Menil je, da lahko s poukom neposredno vplivamo le na te predstave, na druge pa le s
povezovanjem, razdruţevanjem oziroma kombinacijo le-teh (Strmčnik, 2001).

1.1.1 Herbartove stopnje pouka
Z raziskovanjem pouka je Herbart v njem iskal zakonitosti, postopnost in red in tako je
oblikoval znano »artikulacijo pouka«. Pouk je razčlenil na štiri stopnje: jasnost, asociacija,
sistem in metoda (Blaţič idr., 2003).
Jasnost zdruţuje analizo in sintezo, oziroma je razčlenjevanje učne vsebine na
najenostavnejše prvine. Navezuje se na novo spoznano učno vsebino, ki je učencu znana, zato
lahko napreduje počasi in po korakih. Učenec mora svoje psihične aktivnosti usmeriti v
pozornost, pazljivost in zapomnjenje. Učitelj pa nazorno demonstrira in razlaga novo snov
tako, da bo učencu čim bolj jasna (Strmčnik, 2001, Podhostnik, 1977).
Asociacija za Herbarta predstavlja vzpostavljanje zveze med starimi in novimi predstavami in
se poglablja v novo znanje. Učitelj z razgovorom pri učencih budi stare predstave in jih
povezuje z novimi, s tem pa doseţe njihovo dinamičnost (Strmčnik, 2001, Podhostnik, 1977).
Sistem je stopnja, kjer se te predstave uredi in poudari njihove glavne misli. Učenci tako
raziskujejo in povezujejo znanja, naloga učitelja pa je, da z razlago oblikuje sklepe,
posplošitve in definicije (Strmčnik, 2001).
Metoda je za Herbarta sklepna stopnja, ki je namenjena razvijanju in urjenju metodičnega
mišljenja. Učitelj s sredstvi za uporabo znanja uri in s tem spodbuja samostojnost učencev pri
uporabi znanja. Cilj te sklepne stopnje je, da učenci pridobijo sposobnost za samostojno
4

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Helena Škufca; diplomsko delo

reševanje nalog in da znajo znanje uporabiti v novih primerih. S tem doseţemo, da sistem ni
več znanstven, ampak tudi uporaben (Strmčnik, 2001, Podhostnik, 1977).
Herbart pa je v svoje stopnje vključil tudi štiri stanja: poglobitev, osmišljanje, v mirovanju ali
napredovanju. V prvih dveh stopnjah poteka poglabljanje, ki je na stopnji jasnosti mirujoče,
pri asociaciji pa napredujoče, kar pomeni povezovanje obstoječih predstav z novimi. Sledi
osmišljanje, ki je na stopnji sistema mirujoče, saj poteka znotraj obstoječih predstav, na
stopnji metode pa napredujoče, kjer znanje uporabimo (Strmčnik, 2001).
Stopnje

Stanje

Psihične aktivnosti

Didaktične aktivnosti

jasnost

mirujoče

pomnjenje

kazanje

poglabljanje
asociacija

napredujoče

pričakovanje

povezovanje

sistem

mirujoče

iskanje

poučevanje

vadenje

delovanje

osmišljanje
metoda

napredujoče

Slika 1: Herbartove stopnje pouka (Strmčnik, 2001, str. 150)
Herbart ima torej zgodovinsko pomembno vlogo, saj je prvi jasno postavil problem
artikulacije pouka in zahteval red v poteku učnega procesa. Ker pa je svojo artikulacijo
zgradil na napačnih metodoloških temeljih, je ni ustrezno rešil. Njegovo artikulacijo pouka so
delno spremenili njegovi učenci in jo dvignili na nivo formalnih stopenj (Podhostnik, 1977).
Njegovo teorijo je bilo potrebno narediti praktično uporabno ter razjasniti dileme o tem, ali je
potrebno zajeti vse učne stopnje v eni učni uri, ali je pomembno zaporedje izvajanja stopenj,
ali so vse stopnje enako pomembne za vse učne vsebine in za učence vseh starosti (Strmčnik,
2001)?
Prvi tak učenec je bil T. Ziller, ki je stopnjo jasnosti razdelil na podstopnji analizo, ki naj ţe
razpoloţljive predstave, na katere se veţejo nove, dvigne v zavest in sintezo, pri kateri se z
razgovorom zdruţi nove predstave in oblikuje v jasno sliko v zavesti učencev (Strmčnik,
2001). S petimi stopnjami je v analizo pouka vnesel logični vidik, dodal pa je še uvod z
napovedjo cilja (Kubale, 1999). Medtem ko je bil Herbartu pomembnejši miselni krog in s
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tem formalno (formativno) izobraţevanje, je Ziller v ospredje postavljal učne vsebine, torej
materialno (informativno) izobraţevanje (Strmčnik, 2001).
Naslednji Herbartov privrţenec je bil W. Rein, ki je Zillerjeve latinske formalne učne stopnje
prestavil v nemščino, nato pa so jih naši pedagogi prevedli v slovenščino: priprava (analiza),
posredovanje (sinteza), povezave (asociacija), povzetek (sistem), uporaba (funkcija)
(Strmčnik, 2001, Podhostnik, 1977). Te so prevzeli mnogi pedagogi drugih drţav in jih
prevajali v svoj jezik (Kubale, 1999).
Evropske šole so kmalu prevzele sistem Herbartovih učnih stopenj, ki so veljale kot shema za
pouk na šolah vseh stopenj in se niso ozirale na posebnosti predmetov. Prešle so v
formalizem, zato so jih tudi imenovali formalne stopnje pouka (Kubale, 1999).
Herbartove formalne stopnje so nekateri pedagogi ostro kritizirali, zagovorniki pa so jim
pripisovali velike zasluge. Herbartizem so ostro kritizirale predvsem reformna pedagogika,
doţivljajska pedagogika in delovna šola. Najbolj so bili kritični do razkosanih učnih stopenj,
ki so se jih morali učitelji strogo drţati in če so katero preskočili, je bila to huda
pomanjkljivost. Učna ura je bila nadrejena vsebini, saj so nadzorniki celo preverjali, ali se
stopnje med sabo časovno ujemajo. Pouk je bil zato, kot zapiše Strmčnik (2001), izoliran,
nelogičen, neţivljenjski in izmaličen.
Prav tako so se ideje herbartizma, čeprav z zamudo, prenesle v našo učno prakso. Nad njimi
so bili veliko bolj navdušeni mlajši učitelji, ki so jih spoznali ţe med svojim izobraţevanjem,
kot starejši, ki so šolanje zaključili pred temi vplivi in zato nasprotovali uvajanju le-teh v šolo
(Strmčnik, 2001).
Pouk je torej moral biti strogo načrtovan, predviden in voden. Bolj pomembna je bila
univerzalnost učnih stopenj, kot pa prilagajanje vsebini in drugim značilnostim pouka.
Formalne stopnje so tudi preveč poudarjale aktivnost učitelja, zanemarjale pa učence in
njihovo vlogo pri pouku (Strmčnik, 2001, Podhostnik, 1977).
Temu so nasprotovali mnogi didaktiki, izstopal je Willmann (1839–1920), ki je poudarjal, da
je dober učni proces končni rezultat prepletanja in medsebojne povezanosti treh tokov:
psihološkega, logičnega in didaktičnega (Kubale, 1999).
Kljub mnogim kritikam pa ne smemo posplošiti, da so formalne učne stopnje nekaj slabega in
zgrešenega. Z njimi se je v pouk vneslo več jasnosti, preglednosti, smotrnosti, zakonitosti,
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sistematičnosti in reda ter temeljitejša priprava, kar lahko označimo kot pozitivno. S tem so se
ustavile improvizacije, nestrokovno poučevanje, razumarstvo in podobne nestrokovne in
neprimerne metode učiteljev (Strmčnik, 2001).
S problemom artikulacije pouka so nadaljevale različne smeri didaktike. Doţivljajska
pedagogika je na primer izhajala iz čustev, občutij in doţivetij in estetsko umetniške
ustvarjalnosti. S tem se skladajo tudi njene učne stopnje:
»1. vţivetje, ki pripravi miselna in čustvena tla za prvi vtis,
2. posredovanje predmeta v nazorni obliki, ki omogoči celostni vtis in doţivetje tega vtisa,
3. osmislitev s previdnim miselnim pojasnjevanjem,
4. izraţanje v jeziku, sliki in scenski predstavitvi.« (Strmčnik, 2001, str. 153)
Pedagogika delovne šole je bila v nasprotju z intelektualistično in formalistično šolo in je
nasprotovala vodilni vlogi učitelja pri pouku. Prizadevali so si, da bi učenec znanje osvajal
samostojno, vendar so ga pozabili za to usposobiti. Pouk so organizirali po stopnjah, ki so
skupne vsakemu delovnemu procesu (Podhostnik, 1977):
»1. oblikovanje delovnega cilja,
2. iskanje delovnih sredstev,
3. členitev delovne poti,
4. izvajanje delovnih korakov,
5. dojetje, preizkus, urjenje, ureditev in vrednotenje rezultatov.« (Strmčnik, 2001, str. 153)
Stopnjevanje pouka je zanimalo tudi druge reformne didaktične smeri:
Eksperimentalna didaktika (W. A. Lay) je izpostavila tri etape:
1. empirično opazovanje
2. logično, duševno delovanje
3. tehnično, izrazno delovanje (Strmčnik, 2001)
Naslednji didaktični smeri izhajata iz problemskega učenja.
7

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Helena Škufca; diplomsko delo

Pragmatistična didaktika (J. Dewey) in njene stopnje:
1. srečanje s teţavo
2. lokalizacija teţave
3. moţnosti rešitve
4. racionalna predelava
5. potrditev ali zavrnitev rešitve (Strmčnik, 2001)
Omenimo še gibljivo artikulacijo metodične enote Gustava Šiliha, ki temelji na stvarnologični
pravilnosti, psihološki učinkovitosti in ideološki preţetosti. Ni pozabil na organizacijo pouka,
časovno ustreznost, smiselno rabo učnih oblik, porabo energije in materiala, estetiko ter
individualnost vsakega učitelja. Oblikoval je naslednje artikulacijske stopnje:
1. uvajanje, priprava, motivacija, napoved učnega smotra
2. sprejemanje, dojemanje, nazori, pridobivanje v zaporednih delovnih ali učnih korakih
3. umevanje, povzemanje, posploševanje, poglabljanje, urejanje in uvrščanje
4. uporaba, utrjevanje s šolskim in izvenšolskim prenašanjem spoznavanj in na nove primere
(Šilih, 1966)
Da je pouk proces spoznavanja, ki ga je treba didaktično organizirati je menil tudi ruski
pedagog Ivanov, ki je za osnovne elemente določil opazovanje, mišljenje in prakso. Tem pa je
dodal sistematiziranje in naslednje didaktične elemente: uvajanje, ponavljanje, urjenje,
preverjanje in ocenjevanje (Podhostnik, 1977).
Osnovni

Opazov-

momenti

anje

Dopolnilni

Priprava

Mišljenje

Praksa

Ponavljanje

momenti

Urjenje

Preverja-

Sistematizi-

nje

ranje

Slika 2: 8 momentov (stopenj) v strukturi učnega procesa po Ivanovu (Andoljšek, 1976,
str. 142)
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Ker so stopnje razvrščene linearno, rečemo, da je to zgled za linearno analizo učnega procesa.
Po Ivanovi teoriji se momente lahko uporabi pri zgradbi učne ure, ali pa celo en moment
prevlada čez celo učno uro. Na podlagi tega oblikuje 8 samostojnih tipov učnih ur:
-

uvodna ura

-

ura spoznavanja snovi

-

ura za oblikovanje pojmov, zakonov in pravil

-

ura uporabljanja znanja v praksi

-

ura za oblikovanje spretnosti in navad

-

ura ponavljanja

-

ura preverjanja

-

mešana ali kombinirana ura

Napaka Ivanova je bila, da je spoznavne funkcije (opazovanje, mišljenje in prakso) ločil v
posamezne etape učnega procesa in tudi v posebne tipe učnih ur. Nesprejemljivo je namreč
misliti, da bodo učenci v posebni etapi ali učni uri samo opazovali, v drugi samo mislili in v
tretji samo praktično delali. Druga napaka je zapostavljanje psiholoških momentov učnega
procesa, saj daje prednost le spoznavnim, kar je odraz zavračanja psiholoških vprašanj v
tistem času (Andoljšek, 1976).
Ločitev etap v čiste tipe učnih ur pa je bila glavna metodološka napaka, ki jo je kasneje
kritiziral Poljak. Njegovo mnenje je, da je učni proces zapleten in se v njem prepleta veliko
elementov, ki pa jih je potrebno najprej analizirati in spoznati (Podhostnik, 1977, Andoljšek,
1976). Njegov model artikulacije bom podrobneje opisala v nadaljevanju mojega
raziskovanja.
Pri vseh artikulacijskih modelih pa najdemo neko skupno osnovo: uvod, obravnava,
utrjevanje in uporaba (Strmčnik, 2001).
Vsekakor dela didaktikov v preteklosti ne smemo podcenjevati, saj se moramo zavedati, da je
didaktika znanost, ki se razvija, dopolnjuje in odkriva nove zakonitosti na svojem področju
raziskovanja (Tomić, 2000).
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1.2 Sodobna organizacija učnega procesa
Tudi sodobna didaktika upošteva dejstvo, da je učni proces kompleksen, zato moramo za
njegovo uspešno izvajanje najprej dobro spoznati njegovo organizacijo (Kubale, 1999).

1.2.1 Zunanja in notranja organizacija pouka
Zunanja organizacija se imenuje zato, ker so njeni dejavniki zunaj učitelja in učencev. Gre za
usklajevanje zunanjih dejavnikov, s katerimi ustvarjamo ugodne objektivne moţnosti za
izvajanje učnega procesa (Poljak, 1974). Sem sodi ureditev prostora za izvajanje pouka,
pravilna adaptacija in razvrstitev šolskega pohištva, pripravljanje materialne opreme šole s
potrebnimi učnimi sredstvi in tehničnimi napravami za delo učitelja in učencev, oblikovanje
ugodne sociološke skupine, kot temeljne delovne enote pri pouku, pravilna in časovna
razporeditev učnega dela po dnevih, tednih in v šolskem letu (Kubale, 1999).
Zunanja organizacija pouka je sicer pomembna, vendar pa je učni uspeh odvisen predvsem od
notranje. V didaktični teoriji se problem notranje organizacije obravnava kot artikulacija
pouka, ki je odvisna od didaktičnega sistema učnega procesa. Nanjo pa vpliva tudi učiteljeva
didaktična usposobljenost in pedagoška kultura (Kubale, 1999, Podhostnik, 1977).
Zunanja in notranja organizacija se prepletata, zato ne smemo poudarjati le ene, saj le z
ustreznim dopolnjevanjem obeh lahko uresničujemo naloge sodobnega pouka. Razlikujeta pa
se v njunem bistvu, teţavnosti in načinu izvajanja. Zunanja organizacija je enostavnejša, saj je
vidna, pomembno odvisna od materialne opreme šole in je pogosto rezultat ekonomske moči
nekega območja. Notranja pa je, po mnenju Kubaleta (1999), bolj zapletena in občutljiva, ker
deluje v zavesti učitelja in učencev.
Učitelj s poznavanjem obeh organizacij pouka ter z učno pripravo in procesom poučevanja
uresničuje načrtovane vzgojno-izobraţevalne cilje (Kubale, 1999).

1.2.2 Struktura učnega procesa
Skozi spreminjajočo se druţbo se je spreminjala šola in tudi pojmovanje znanja, učenja in
poučevanja. Sodobni avtorji so si enotni, ko govorijo o prenosu od poučevanja, kot
neposrednega prenašanja znanja na učence, k spodbujanju učenja učencev. Poudarja se torej
pomen kognitivne aktivnosti učenca, ki pa je tudi podlaga strukture učnega procesa. Z njo se
potek procesa ne formalizira, ampak upošteva različne vidike vzgojno-izobraţevalnih nalog in
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učenca spodbuja, mu pomaga in ga osamosvaja. Učenci aktivno sodelujejo v vseh fazah
procesa, tako postanejo subjekti didaktične interakcije, hkrati pa se učiteljeva vloga in
poučevanje ne izključuje (Javornik Krečič, 2004).
Osnovno vprašanje strukture učnega procesa je, skozi katere delovne etape moramo iti, da
realiziramo cilj pouka – izobraţevanje učencev (Kubale, 1999).
To je področje artikulacije, ki je temeljna znanstvena tema didaktike in podlaga načrtovanju,
pripravi in izvajanju neposrednega pouka (Kramar, 2009). Gre za členjenje pouka z
namenom, da posamezne vsebinske in metodične ukrepe poveţemo v smiseln, vzročno
povezan red in jih razvrstimo glede na postopnost in logični potek pouka. Shematiziranje
prispeva tudi k večji jasnosti, preglednosti in urejenosti. Strmčnik (2001, str. 154) pravi:
»Brez tega ni mogoče racionalno in uspešno učenje.« Če je artikulacija odprta, alternativna in
tolerantna do posameznih stopenj, učitelju daje občutek večje varnosti in omogoča pregled
nad učnim procesom. Danes je didaktika bolj naklonjena artikuliranju bolj širših vsebinskih
sklopov, običajno v obsegu učne teme in se ne nanaša na učno uro kot včasih (Javornik
Krečič, 2004, Strmčnik, 2001).
Opredelitev strukture učnega procesa je najbolj dodelal didaktik Poljak, zato sem se odločila,
da se v nadaljevanju opiram nanjo. Za boljše razumevanje in laţje kasnejše razčlenjevanje pa
si najprej oglejmo njegovo shemo.

Slika 3: Struktura učnega procesa po Poljaku (1974, str. 62)
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Makro, medi in mikro artikulacija učnega procesa

Kramar (2009) loči, glede na to, kaj je predmet artikulacije, makroartikulacijo,
mediartikulacijo in mikroartikulacijo. Makroartikulacijo opredeljuje kot osnovo za izdelavo
vsakoletnega letnega vzgojno-izobraţevalnega programa. Zajema torej celoleten pouk, pri
katerem so v ospredju globalni strukturni, organizacijski in materialni vidiki.
Redkeje didaktiki govorijo o mediartikulaciji, ki se nanaša na členjenje pouka na širše
didaktične celote ali tematske sklope, ki jih oblikujemo v didaktične sklope (Kramar, 2009).
Predmet mikroartikulacije je didaktična enota, ki je problemsko, vsebinsko, procesno notranje
povezana in urejena, časovno sklenjena najmanjša temeljna enota pouka, v kateri učitelji in
učenci dosegajo vzgojno-izobraţevalne cilje. Pri pouku potekajo psihološki, spoznavni in
didaktični procesi, ki skupaj tvorijo poseben delovni proces. Pri artikulaciji poleg teh
procesov upoštevamo njihove nosilne komponente (cilji, vsebina, subjekti in njihovo
delovanje) (Kramar, 2009).
Vse tri ravni so med seboj povezane, zato je potrebno pouk oblikovati kot celoto, ga razčleniti
na didaktične sklope in še manjše didaktične enote. Le v dobro artikuliranem procesu subjekti
lahko delujejo med strukturnimi sestavinami in jih s svojo aktivnostjo razvijajo v ustvarjalen
proces didaktične komunikacije in interakcije, kar vodi k doseganju ciljev (Kramar, 2009).
Poljak (1991) meni, da je za razumevanje strukture pouka potrebno učni proces najprej
analizirati in spoznati njegove elemente. Strukturo učnega procesa sestavlja veliko delov, te
pa delimo na mikro- in makroelemente.
Mikroelementi se odvijajo simultano, Poljak (1991) pa jih je razdelil v štiri skupine:
-

Spoznavni: opazovanje, mišljenje, praksa (logične operacije: analiza, sinteza,
induktivno in deduktivno sklepanje, klasificiranje, sistematizacija, primerjanje,
projektiranje …)

-

Psihološki: motiviranje, doţivljanje, razumevanje, pozornost, interesi, vţivljanje,
predstavljanje …

-

Metodični:

razlaganje,

pojasnjevanje,

raziskovanje, obdelovanje, pridelovanje …
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Organizacijsko tehnični: učna sredstva, sodobna izobraţevalna tehnologija, socialne
oblike … (Podhostnik, 1977)

Ker so ti v učnem procesu medsebojno zelo tesno povezani, je nujna njihova enotnost v
procesu izobraţevanja. Ni jih mogoče imeti za samostojne stopnje, saj so glede na didaktično
nalogo močno prepleteni in vpeti v makroelemente oziroma temeljne stopnje ali etape pouka
(Tomić, 2000).
Zaradi neprestanega izmenjavanja in vključevanja strukturnih elementov učnega procesa, ki
ga prikazuje tudi slika 3, je ta proces zelo dinamičen in poleg tega zelo zapleten. Osnovna
struktura ali potek pouka pa se določa s temeljnimi učnimi stopnjami, v vsako stopnjo se
simultano vključujejo mikroelementi, zaradi česar ima tudi vsaka svojo mikrostrukturo
(Poljak, 1974). Razvoj le-teh sem predstavila ţe skozi celoten zgodovinski pregled.
Didaktične enote so tako strukturirane v sklenjen delovni proces, ki ga tvorijo učne faze, ki pa
se zaradi različnih pogledov avtorjev razlikujejo. Skupno jim je grobo oblikovanje, ki vsebuje
tri faze: uvod, osrednji del in sklepni del (Kramar, 2009).
Namen artikulacije ni oblikovati eno samo, primerno in nujno za vse primere, ampak izdelati
znanstveno-teoretično in empirično utemeljeno osnovo, ki je podlaga pri oblikovanju različnih
enot (Kramar, 2009). Učnih stopenj tako ne moremo razumeti klasično, kot vodilo učnega
procesa, saj se zaradi dinamičnih učnih situacij in reakcij učencev, poučevanje in učenje
vseskozi prilagaja. Posledično pa prilagajamo tudi učne stopnje (Strmčnik, 2001).
Kljub velikim spremembam v pojmovanju pouka skozi zgodovino, temeljne klasične učne
stopnje uporabljamo še danes. Kot pa smo ţe omenili, prihaja pri didaktikih do manjših razlik
pri razčlenjevanju. Poljak (1991) in Tomićeva (1999) tako navajata naslednje etape pouka:
pripravljanje, obdelovanje učne vsebine, vadenje ali urjenje, ponavljanje ter preverjanje in
ocenjevanje. Po Strmčniku (2001) pa so le-te naslednje: uvod, pridobivanje novega znanja in
razvijanje sposobnosti, utrjevanje in ocenjevanje.
V učnem procesu se etape vrstijo druga za drugo in določajo temeljno zgradbo ali potek
pouka (Tomić, 2000). Prisotne so pri vseh učnih oblikah, didaktičnih sistemih in pri vseh tipih
učnih enot (Kubale, 1999). Sicer pa ne smejo biti obvezne za vsako učno uro, a tudi ne
naključne, ne smejo biti izolirane, vendar ne tako spojene in pomešane, da ne bi bile vidne
funkcije vsake izmed njih (Strmčnik, 2001).
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Da se učitelj izogne monotonosti in nadomesti sestavine, ki jih ni obdelal v prejšnji uri, lahko
pri vsaki učni uri spremeni zaporedje učnih etap. Če se pouk izvaja v blok urah mora uporabiti
enotno artikulacijo za obe uri. Ni torej univerzalne artikulacije učne ure za vse učne situacije
(Kubale, 1999).
Takoj pa opozorimo, da so si vse etape enakovredne in jih ne razvrščamo po pomembnosti.
Saj se v praksi pogosto zgodi, da dajemo eni, največkrat je to obravnavanje nove učne snovi,
večjo teţo in zato druge postavimo na stran, kar pa vpliva na kvaliteto učnega procesa
(Strmčnik, 2001).
Pouk se ne konča z izvedeno didaktično enoto, saj je zapleten proces, ki se uresničuje po
etapah skozi med seboj povezane didaktične enote. Pomembna je torej vsaka didaktična
enota, njihova povezanost in usklajenost v didaktične sklope ter usklajenost didaktične
strategije s temeljno didaktično usmerjenostjo celotnega procesa (Kramar, 2009).
Sledi osnovna opredelitev posameznih temeljnih etap v učnem procesu.

1.3 Etape v organizaciji sodobnega pouka
Vsi avtorji na začetek učne ure postavljajo uvodno stopnjo učnega procesa ali etapo uvajanja.
UVAJANJE
Tomićeva (2000) opozarja, da pri etapi uvajanja ne gre za učiteljevo pripravo na poučevanje,
ampak pripravljanje učencev na učenje.
Tej stopnji lahko rečemo tudi začetna, izhodiščna stopnja, ogrevanje, uvajanje, pripravljalna
stopnja ipd. Kramar (2009) pravi, da je najustreznejša oznaka uvod, saj nakazuje, da gre za
fazo, s katero se didaktična enota začne. Vsebuje tri temeljne funkcije: napoved učnih ciljev,
ponovitev predznanja in izkušenj ter motiviranje (Strmčnik, 2001). Podhostnik (1977, str.
162) izpostavlja, da sta »Od kvalitete uvajanja v veliki meri odvisna nadaljnji potek in
uspešnost pouka.«
Tej etapi se bom bolj posvetila v naslednjem poglavju, saj je le ta osrednji problem mojega
diplomskega dela.
Kramar (2009) naslednje etape zdruţi v osrednjo fazo, ki je sestavni del vsake didaktične
enote, ne samo tistih, v katerih poteka obravnava nove snovi. Ta obsega vse etape, ki tvorijo
proces pridobivanja novega znanja in razvijanja z njim povezanega razvoja lastnosti učencev.
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Avtor pravi, da dejavnosti ne smemo jemati strogo ločeno, ker se med seboj prepletajo,
prehajajo ena v drugo in vplivajo tudi povratno. Tako tvorijo smiselno sklenjen spoznavni
učni proces, v katerem so učenci miselno aktivni. Učitelj skozi vse faze skrbi za motivacijo
učencev, ohranja in krepi jo z različnimi vsebinskimi sestavinami, z načini dela, upoštevanjem
učencev in svobode mišljenja, s strpnim odnosom do njihovih napak, z vrednotenjem
doseţkov in njihovega pomena, z ustvarjanjem ugodnega vzdušja in primernih delovnih
pogojev.
Dogajanje v osrednjem delu je opredeljeno z dejavnostmi, ki so izpeljane iz ciljev in vsebine
pouka, temu pa so prilagojene didaktične usmeritve in metodično ravnanje učiteljev in
učencev. Ta faza obsega druge med seboj povezane dejavnosti, kot so utrjevanje, preverjanje
in uporaba osvojenega znanja. Učitelj premišljeno vključuje tudi sprotno preverjanje, s
katerim učenci novo znanje gradijo na utrjeno podlago. Po zaključenem procesu pa preverimo
kaj, kako in koliko so učenci osvojili v predhodnih učnih urah (Kramar, 2009).
Tomićeva (2000), Poljak (1974) in Strmčnik (2001) pa etape opredeljujejo bolj razčlenjeno in
jih tudi podrobneje opišejo. Pri vseh treh avtorjih etapi uvajanja sledi osrednja etapa
obravnavanja nove učne snovi.
OBRAVNAVA NOVE UČNE SNOVI in razvijanje sposobnosti, spretnosti in vrednot
To je temeljna stopnja, ki jo lahko imenujemo opazovanje, primerjanje, sintetiziranje,
pridobivanje, razumevanje, miselno predelovanje, pojasnjevanje, spoznavanje, sprejemanje,
reševanje problema ipd. (Strmčnik, 2001).
Učenci pridobivajo nova znanja, za kar jih je potrebno spodbujati, da opazujejo, analizirajo,
ugotavljajo bistveno in nebistveno, nebistveno abstrahirajo, bistvene dele pa sintetizirajo, da
ugotovijo nove povezave med njimi, jih primerjajo in ugotavljajo podobnosti in razlike ter
nato induktivno in deduktivno sklepajo (Tomić, 2000).
Z uvodnim motiviranjem nam po navadi ne uspe motivirati učencev za celotno učno uro, saj
jim je kakšna vsebina manj zanimiva, ali pa so preprosto preveč utrujeni. Zato se na tej stopnji
uvodna motivacija nadaljuje v procesno, ki jo ohranjamo skozi celoten učni proces. Učence
motivirajo teme, ki so zanje aktualne, zato poskušamo učne teme narediti čim bolj ţivljenjske
in pritegniti njihovo pozornost (Strmčnik, 2001).
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Bolj zanimive kot enostavnejše so za učence zahtevnejše in problemske teme, saj jim
predstavljajo kognitivni konflikt. Paziti moramo, da so učenci pri reševanju le teh uspešni, saj
drugače hitro izgubijo motivacijo (Blaţič idr., 2003).
Učenja pa ne spodbujajo samo učne vsebine, ampak tudi postopki učenja. Zato izbiramo
pestrejše in zanimivejše učne metode in oblike, ki omogočajo učencem, da sodelujejo in
soodločajo pri oblikovanju poteka učne ure. Z individualnim, parnim in skupinskim učenjem
ter sodelovalnim učenjem so učenci v neposrednem stiku z učno vsebino, hkrati pa
spoznavajo tudi učne interese in poglede na učne teme svojih sošolcev. Na motiviranost pa
vplivajo tudi odnosi v razredu, učiteljeva osebnost, stil poučevanja, upoštevanje didaktičnih
načel in drugi motivi (Strmčnik, 2001).
Učence poskušamo kar najbolje motivirati za miselni in spoznavni razvoj, ki poteka od
konkretne, preko predstavne do abstraktne ravni in temu prilagajamo tudi pouk. Spoznavanje
lahko vodimo po induktivni in deduktivni poti. Prva je didaktično ustreznejša, saj učenci sami
in postopoma preko konkretnih primerov in praktičnega spoznavanja pridejo do posplošitev.
Starejši učenci imajo ţe več izkušenj in bolje razvito abstraktno in intuitivno mišljenje, zato
lahko uporabijo deduktivno pot. Tu učenci najprej spoznajo nek zakon in ga potem uporabijo
v različnih primerih. Najbolje je, da za spoznavanje novega izberemo empirične, racionalne
in verifikacijske načine (Blaţič idr., 2003).
V empirični fazi učenci preko čutnih, zaznavnih in predstavnih reprezentacij stvarnosti
spoznavajo odnose med glavnimi komponentami učne vsebine. Učni proces je linearen in
poteka od konkretnega k abstraktnemu, torej korak za korakom. Ker gre za zavestno
opazovanje, je pomembno, da se učenci zavedajo cilja opazovanja in svoja opaţanja
primerjajo in povezujejo. To je podlaga za kasnejše usvajanje abstraktnih znanstvenih
pojmov, ki jih ne morejo pridobiti neposredno (Strmčnik, 2001).
Sledi racionalni spoznavni pristop, kjer je potrebno pojme, ki so jih pridobili, urediti in jih
nadgraditi. Ukvarjamo se z identificiranjem in razumevanjem bistva v obliki pojmov, pravil,
zakonov, obrazcev, norm in vrednot. Uporabljamo naslednje duševne operacije: analiziranje
in sintetiziranje, induciranje in deduciranje, abstrahiranje in posploševanje, povezovanje in
ločevanje, primerjanje in vzporejanje, istovetenje in razlikovanje, klasificiranje in
sistematiziranje, nadrejanje in podrejanje, kritično razsojanje, vrednotenje in osmisljevanje,
sklepanje, dokazovanje ipd. Iz zaznavanja in predstavljanja smo torej prišli na višje miselne
procese in posploševanje (Strmčnik, 2001).
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S pomočjo teh oblikujemo pojme in jih logično povezujemo v različne posplošitve. Učenci
imajo po navadi največ teţav pri prehodu od konkretnega k splošnemu. Velikokrat pride do
slabega in napačnega razumevanja pojmov in vrednot. Na razumevanje ima velik vpliv končni
povzetek, ki mora biti jasen in primeren razvojni stopnji učencev, nastajati pa mora skozi
celotno obravnavanje učne teme. Poleg pridobivanja znanja se vse bolj poudarja pomen
sposobnosti in spretnosti, kar pa je teţko ločiti, saj so ti procesi med seboj zelo prepleteni
(Strmčnik, 2001).
Kar so se učenci naučili je potrebno na koncu verificirati v praksi, da bodo lahko svoje znanje
tudi uporabljali, na kar moramo misliti ves čas pridobivanja novega znanja (Strmčnik, 2001).
Strmčnik (2001) pod etapo obravnavanja nove učne snovi vključi tudi preverjanje.
PREVERJANJE
Preverjanje se sicer prepleta z utrjevanjem, vendar pa to ni enakovredna učna stopnja, saj bi
ga lahko uvrščali k etapi pridobivanja novega znanja. Namen preverjanja je lahko
kratkoročen, torej pri obravnavi določene učne vsebine in dolgoročen, v različnih časovnih
intervalih. Lahko je procesno, ki poteka med obravnavo učne vsebine ali finalno, ki ugotavlja,
kako učenci razumejo celoto ob zaključku učne teme. Pozorni moramo biti, da sta prisotna
oba, saj je končno razumevanje odvisno od delnega in je učencem v pomoč (Blaţič idr.,
2003).
Tomićeva (2000) preverjanje loči, glede na osebo, ki preverja, in sicer je to lahko učitelj, ali
pa kar učenec sam (samopreverjanje). Glede na tehniko pa loči ustno, pisno in praktično
preverjanje.
Strmčnik (2001) strogo opozarja, da preverjanja nikakor ne smemo povezovati z
ocenjevanjem, saj ni namenjen sankcioniranju in ima povsem drug namen. Medtem pa
Tomićeva (2000) in Poljak (1974) ocenjevanje enačita kar s sumativnim preverjanjem in ju
zato zdruţujeta v zadnjo etapo učnega procesa.
Strmčnik (2001) pa zopet poudarja da je ugotavljanje, ali so učenci dosegli učne cilje, imajo
pri tem kakšne teţave in pomanjkljivosti v znanju, osnovni namen preverjanja. Sprotna
razjasnitev nejasnosti ima zelo pomembno vlogo, saj lahko učenec takoj sledi nadaljnji razlagi
in zaradi nerazumevanja ne izgubi stika z učno vsebino. Namenjeno je tudi analizi
učiteljevega dela, ta pa mora biti samokritičen do svojih pomanjkljivosti, saj jih le tako lahko
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odpravi. Preverjanje pa ima tudi vzgojni namen, saj pri učencih razvija disciplino,
sodelovanje, samopreverjanje, samokritičnost ipd. Z njim tudi določimo, kaj je bistvo in je
potrebno znati pri neki učni vsebini. Ocenjevanje tako razbremenimo nekaj pomembnih nalog
(Blaţič idr., 2003).
Poljak (1974) in Tomićeva (2000) nato etapo obravnavanja nove učne snovi poveţeta z
vadenjem ali urjenjem.
VADENJE ALI URJENJE
Z njim doseţemo funkcionalno nalogo pouka. Pred tem si torej pridobimo znanje, saj je le to
podlaga za razvijanje delovnih sposobnosti z vadenjem. Da neko dejavnost uspešno
opravljamo, so torej potrebne vaje, velikokrat pa je ta proces dolgotrajen (Poljak, 1974).
Strmčnik (2001) pravi, da z urjenjem utrjujemo sposobnosti in spretnosti oziroma le tiste
vednosti, ki so praktične narave. Tu zavestno ponavljamo praktične tehnike in dejavnosti, da
svoje sposobnosti in spretnosti avtomatiziramo. Urjenje temelji na fiziološki osnovi
centralnega ţivčevja in pogojnih refleksov. Med razvijanjem spretnosti so učenci bolj pozorni
na tehniko in zato delajo več napak, so počasnejši in bolj utrujeni. Na koncu urjenja pa so
učenci ţe samostojni, ker so spretnosti ţe izoblikovane.
Za razvijanje spretnosti in sposobnosti, morajo učenci najprej razumeti bistvo spretnosti, biti
morajo tudi motivirani, pomembno pa je, da proces sproti nadziramo in popravljamo
morebitne napake (Strmčnik, 2001).
Medtem Tomićeva (2000) in Poljak (1974) bistveno ne razlikujeta urjenja in vadenja.
Urjenje je torej oblika ponavljanja neke aktivnosti, da bi se ta čim bolj avtomatizirala.
Posledično jo izvajamo bolj zanesljivo, hitro in ob manjši kontroli zavesti. Za vadenje je
pomembno, da si postavimo določen cilj. Tako mora učenec vedeti, kaj mora doseči in
neprestano spremljati svoje doseţke in si prizadevati za večjo kvantiteto in kvaliteto (Tomić,
2000).
Vadenje poteka po treh stopnjah: priprava na urjenje, dajanje navodil in demonstracija
dejavnosti. Najprej je potrebno vsako dejavnost pojasniti, analizirati in postopno ter jasno
pokazati, še posebej pa moramo postopke pojasniti pri zapletenejših dejavnostih. Tomićeva
(2000, str. 112) še dodaja: »Učenci so pri tem angaţirani predvsem miselno, saj bi se urjenje
brez mišljenja zreduciralo na dresuro ali dril.«
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Po Tomićevi (2000) in Poljaku (1974) tej etapi sledi etapa ponavljanja.
PONAVLJANJE
Ponavljanje je utrjevanje verbalnih učnih vsebin, z njim pa preprečimo pozabljanje. Uspeh
ponavljanja je odvisen od poznavanja procesa pomnjenja in pozabljanja. Pomembno je, da
vemo, da je pozabljanje najhitrejše takoj po zapomnitvi, potem pa je vedno počasnejše. Torej
moramo ponavljati takoj, ko so učenci vsebino z razumevanjem osvojili. Učence pa je
potrebno za ponavljanje motivirati.
Glede na čas poznamo permanentno in občasno ponavljanje, glede na vsebino pa
fragmentarno, tematsko in globalno ponavljanje.

Permanentno in fragmentarno potekata

vseskozi, tematsko po obravnavi neke učne teme, torej občasno, globalno pa na koncu daljših
obdobij (po širšem poglavju, ob polletju, na koncu ali začetku šolskega leta) (Strmčnik,
2001).
Ponavljanje pa delimo tudi na:
-

reproduktivno ali mehanično: Tu učenec ponavlja vsebino na isti način, kot jo je
osvojil, zato je to zanj monotono in duhamorno. V ospredju je pomnjenje, druge
duševne funkcije pa so zanemarjene.

-

ustvarjalno: Učenec operira z ţe osvojenim znanjem, rešuje nove probleme, ga
povezuje s starejšim znanjem in ustvarja logično sliko. Tu je v ospredju predvsem
mišljenje, ki spodbuja učenčevo originalnost, iniciativnost in samostojnost, zato je
pomnjenje trajnejše (Kubale, 1999).

Šilih (1966) in Strmčnik (2001) pa zgornji dve etapi vključita v etapo utrjevanja in jo razdelita
na ponavljanje, urjenje in uporabljanje. Po Strmčniku (2001) torej etapi obravnave nove učne
snovi sledi etapa utrjevanja vednosti in znanja, medtem ko Poljak (1974) in Tomićeva (2000)
utrjevanja, kot samostojne etape, sploh ne poznata.
UTRJEVANJE
Dolgoročno preverjanje prehaja v etapo utrjevanja, kjer se učenci še naprej poglabljajo v
naučeno, ga pojasnjujejo, presojajo, posplošujejo in preizkušajo. To je učna stopnja, ki daje
končni smisel in vrednost vsem predhodnim stopnjam, saj poskrbi, da učenci ne pozabijo,
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česar so se naučili. Poteka v šoli, kjer ga je po navadi premalo in doma v obliki domačih
nalog, teh pa je preveč (Strmčnik, 2001).
Zgoraj sem opisala ţe urjenje in ponavljanje, poleg katerih Strmčnik (2001) v etapo utrjevanja
vključi še uporabljanje vednosti in znanja. Da neko vsebino dobro utrdimo, je torej
pomembno tudi uporabljanje vednosti in znanja. To, za razliko od drugih procesov, poteka
zunaj šole, saj je njegov namen priprava na ţivljenje.
Ugotovili smo, da je ta etapa zelo pomembna, vendar pa je na ţalost v šoli potisnjena v
ozadje. Nekateri učitelji namreč menijo, da je utrjevanje rezervirano za domače delo učencev.
Spet drugi se zavedajo njegovega pomena, vendar pa je njihov izgovor pomanjkanje časa ali
enačenje utrjevanja z obravnavo učne snovi (Strmčnik, 2001).
Pri vseh avtorjih pa je zaključna stopnja etapa ocenjevanja, le da ji Tomićeva (2000) in Poljak
(1974) dodajata preverjanje, pri Strmčniku (2001) pa je to, kot smo ţe omenili vključeno v
etapo obravnavanja nove snovi.
OCENJEVANJE
Edina stopnja, ki ne sme biti opravljena v isti uri z ostalimi je ocenjevanje. Didaktično
dopustna je šele po preverjanju, s katerim učitelj odpravi svoje metodične napake in slabosti
ter po utrjevanju, saj morajo imeti učenci moţnost utrjevanja tako v šoli kot doma. Zato ga ne
smemo enačiti in zamenjevati s preverjanjem in utrjevanjem, kot to počnejo mnogi, saj so to
različni procesi (Strmčnik, 2001).
Z ocenjevanjem merimo ali presojamo učno storilnost učencev in v kolikšni meri so dosegli
učne cilje. Ţal velikokrat slišimo, da učenci ne marajo šole ravno zaradi ocenjevanja, saj to ni
vedno objektivno in ne temelji na zanesljivih kriterijih. Pojavljata se dve dilemi. Prva
zagovarja mnenje, da ocenjevanje ni potrebno in ga je potrebno odpraviti. To potrjujejo z
raziskavami, kjer so ugotovili, da uspešni učitelji običajno s tem nimajo teţav, ker kakovost
pouka zagotavljajo z drugimi procesi in se ne zanašajo na ocenjevanje (Strmčnik, 2001).
Druga veja pa meni, da je ocenjevanje vseeno potrebno, le da ga je potrebno spremeniti. Tako
se je z devetletko številčno ocenjevanje v prvem triletju odpravilo, česar pa nekateri učitelji ne
podpirajo. Zmotno je namreč mišljenje, da bodo učenci bolj uspešni, če se bodo bali ocen.
Učenci se namreč radi učijo tisto, kar jim je všeč in jih zanima, zato je bolj kot ustrahovanje z
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ocenami pomembno, kako jim znamo vsebino pribliţati in jo narediti zanimivo (Strmčnik,
2001).
Kakšen pa je pravzaprav namen ocenjevanja? Najstarejša je njegova informativna funkcija, ki
jo danes vse bolj prevzema preverjanje in katere namen je spremljanje učnega uspeha
učencev, spoznavanje njihovih sposobnosti, nadarjenosti ter ugotavljanje potrebne učne
pomoči (Strmčnik, 2001).
Ocenjevanje ima tudi selektivni pomen, in je imelo večjo vlogo v preteklosti, danes pa bi se
morala selekcija umakniti in ohraniti le na koncu šolanja. Šola mora namreč normalno
razvitim, vendar učno šibkim učencem omogočiti napredovanje iz razreda v razred.
Ponavljanje razreda je torej, le izjemno dopustno, saj močno vpliva na učenčev osebnostni
razvoj in mu tako bolj škodi kot koristi. Selekcija pa dobi svoj pomen pri prehajanju iz
osnovne na srednje šole ter nato na univerzo. Brez nje ne moremo dvigniti kakovosti šol in
visokošolskega študija (Strmčnik, 2001, Blaţič idr., 2003).
Najbolj problematična pa je represivna funkcija ocenjevanja, ki izhaja iz represivne vzgoje.
Ocenjevanje so v preteklosti izkoriščali za kaznovanje ne le učno slabših učencev, ampak tudi
moralnih in disciplinskih prestopkov. Spremljalo ga je zaničevanje, ustrahovanje, poniţevanje
in tudi telesno kaznovanje, zato ga učenci niso dojemali kot odraz njihovega znanja.
Ocenjevanje je bilo zato potrebno očistiti kazenskega pomena, na kar moramo paziti še danes.
Kaj hitro nas namreč zanese zgrešeno mišljenje, da stroga šola ne more biti uspešna brez malo
strahu, stresa, saj to spodbudi učence k učenju. Zavedati se moramo, da je to napačno
razmišljanje in lahko neuspešnega učenca taki pritiski močno zaznamujejo. Strah, ki izvira iz
bojazni pred zunanjimi posledicami, moramo zamenjati z učenčevim ozaveščanjem njegovih
dolţnosti in odgovornosti, ki ga ţenejo k učenju (Strmčnik, 2001, Blaţič idr., 2003).
Ideja o ukinitvi ocenjevanja, ni dovolj premišljena, saj mora imeti ocenjevanje tudi pedagoški
in motivacijski pomen. Učenci si namreč ţelijo priznanj, saj jim dvigujejo samopodobo in so
zato spodbujeni k izboljšanju svojega učnega poloţaja (Strmčnik, 2001).
Omenili smo ţe dve obliki ocenjevanja, ki pa morata temeljiti na spremljanju učenčevega
napredka, razlikujeta se le v zapisu ocene. Ocenjujemo pa lahko tudi na različne načine, saj
nam lahko učenci svoje znanje izkazujejo različno. Najpogostejši je ustni, pisni in praktični
način (Strmčnik, 2001, Blaţič idr., 2003).
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Kramar (2009) zaključuje s sklepno fazo, ki je namenjena sprotni didaktični refleksiji in
analizi konkretne didaktične enote, s katero se ugotavlja učinkovitost pouka. Formativna
didaktična refleksija sicer poteka v vseh fazah procesa, v tej pa jo povzamemo in bolj
ozavestimo. Njen namen je sproten in kritičen pogled na celotno dogajanje in vloge
posameznikov v njem, učenci pa se zavejo povezanosti in odvisnosti doseţkov od lastnega
sodelovanja in aktivnosti. Tako se navajajo na samostojno sprotno refleksijo svojega dela po
pouku in doma, ko z domačimi nalogami in učenjem utrjujejo usvojeno znanje.
Sledi še konec dela, ko učitelj zaključi didaktično enoto. To naj opravi pred iztekom časa, da
učenci v miru pospravijo delovne pripomočke in prostor. Velikokrat se v praksi dogaja, da se
didaktične enote končajo z zvonjenjem ali ker se je iztekel čas, kar je z didaktičnega vidika
neustrezno, saj je to naloga izvajalca (Kramar, 2009).
Za jasnejšo sliko si na koncu oglejmo tabelo, ki prikazuje glavne razlike v oblikovanju učnega
procesa pri sodobnih avtorjih, ki smo jih spoznali v tem poglavju.
Tabela 1: Razlike v artikulaciji učnega procesa pri sodobnih avtorjih
Kramar

Strmčnik

Tomić in Poljak

Uvodna faza

Uvajanje

Uvajanje

Osrednja faza

Obravnava nove učne snovi

Obravnava nove učne snovi

Utrjevanje

Vadenje ali urjenje
Ponavljanje

Ocenjevanje

Preverjanje in ocenjevanje

Zaključna faza

To so torej osnovne etape učnega procesa, ki jih navaja organizacija dela. V vsaki etapi pa se
pojavljajo še posebne etape, ki so odvisne od konkretne učne situacije, tipa učne ure, učne
oblike in od didaktičnega sistema pouka (Kubale, 1999). V naslednjem poglavju se bomo zato
dotaknili temeljnih faktorjev pouka in artikulacije učnega procesa glede na različne didaktične
sisteme.
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1.4 Artikulacija pouka in didaktični sistemi pouka
Skozi zgodovino so se razvijali tudi temeljni didaktični sistemi, ki temeljijo na razmerju treh
temeljnih faktorjev pouka, to so: učitelj, učenec in učne vsebine, prikaţemo jih z didaktičnim
trikotnikom. Razmerje med njimi je lahko pri pouku različno, posledica tega pa so različni
sistemi pouka (Poljak, 1974).

UČITELJ

UČENEC

UČNA VSEBINA

Slika 4: Didaktični trikotnik (Poljak, 1974, str. 179)
Prvi tak sistem je neposredno poučevanje ali frontalni pouk, kjer je učitelj posredovalec med
učenci in učnimi vsebinami, učenci pa so z učnimi vsebinami v posrednem razmerju. To
pomeni, da učenci pridobivajo učne vsebine s pomočjo učiteljeve razlage (Kramar, 2009,
Poljak, 1974).
Ima razmeroma standardno artikulacijsko shemo, ki temelji na procesu učenja in poučevanja,
sestavljajo pa jo uvod, osrednji del in zaključek. Tako kot v vsaki didaktični enoti je uvodna
faza formalni začetek pouka in vzpostavljanje stika med učiteljem in učenci. Nato učitelj
napove namen, predvideno dogajanje v nadaljevanju in predvidene doseţke ali cilje. V
osrednji fazi poteka obravnava nove snovi, razvijanje sposobnosti in osebnostnih lastnosti.
Zaključna faza vsebuje utrjevanje z oblikovanjem povzetkov, oblikovanje in urejanje
zapiskov ter preverjanje rezultatov. Običajno v tej fazi učenci dobijo domače naloge in
napotke za učenje doma ali po pouku. Zaradi tega je domača naloga dobila oznako redne
formalne obveznosti, kar pa ni ustrezno. Nato sledi še formalni zaključek pouka. Učitelj bo
tako neposredno pripravil učence na pouk, učenci bodo obdelovali novo učno snov pod
njegovim vodstvom, neposredno jih bo seznanil z dejanjem, ki ga bodo vadili, prav tako bo
potekalo ponavljanje in ustno preverjanje z ocenjevanjem (Kramar, 2009, Poljak, 1974).
Pri tem pa se pojavljajo tudi naslednje slabosti:
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Več pozornosti je namenjeno uvodu kot zaključku, saj je ta po navadi zaradi izteka
časa prekinjen.

-

V fazi priprave je zapostavljeno informiranje in sodelovanje učencev.

-

Potek pouka je monoton, učitelj upošteva predvsem logični potek, zato v učencih ne
sproţa potrebne radovednosti, napetosti, pričakovanja in pozornosti.

-

V ospredju je učiteljev govor, ki je premalo podprt s slikovnimi prikazi in drugimi
demonstracijami.

-

Didaktična komunikacija je pogosto zelo toga in enosmerna.

Te slabosti pa lahko učitelji obvladujejo z dobro premišljenimi in strokovno utemeljenimi
didaktičnimi odločitvami (Kramar, 2009, Poljak, 1974).
Namen projektnega didaktičnega sistema je, da bi učenci pridobivali znanje in si razvijali
sposobnosti z lastnim delom, vezanim na resnične ţivljenjske pojave, ki so oblikovani v učne
projekte. Učitelj učence pri tem usmerja, spodbuja in jim po potrebi neposredno pomaga
(Kramar, 2009).
»Projekt je artikuliran po naslednjih fazah:
1. Skupno iskanje, opredeljevanje in postavljanje problema. Pogosto v razgovoru učenci
izraţajo svoje interese, potrebe, ţelje in radovednost, kar učitelj usmerja v oblikovanje
problema.
2. Operativizacija problema. Razmišljanje o moţnih rešitvah, odgovorih in izidih ter
oblikovanje hipotez.
3. Opredelitev vidikov za obravnavo delnih problemov in delovnih pristopov.
4. Izdelava podrobnega programa dela, v katerem so jasno opredeljene naloge, vloge in
zadolţitve sodelujočih.
5. Izvajanje projekta po programu.
6. Izpeljava spoznanj, oblikovanje sklepov. Sestavljanje poročila z razlago doseţkov.
7. Aplikacija: uporaba in upoštevanje zaključkov v praktičnem ţivljenju.« (Kramar,
2009, str. 93)
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Po Freyevi artikulaciji, ki jo navaja Novakova (1990), so glavne učne etape pri projektnem
delu:
1. iniciativa
2. skiciranje projekta
3. načrtovanje izvedbe
4. izvedba
5. sklepna faza
Tem pa dodaja še vmesni etapi:
6. metainterakcija
7. usklajevanje (Novak, 1990)
Samostojno delo učencev je drugi učni sistem, kjer so učenci v neposrednem razmerju do
učnih vsebin. To glede na etape pouka pomeni, da se bodo učenci za pouk samostojno
pripravili, da bodo nove učne vsebine na virih samostojno preučevali, na podlagi teh vsebin
samostojno izvedli dejanja in prav tako izvedli ponavljanje in preverjanje. Učitelj učencem ne
pomaga neposredno pri procesu izobraţevanja, ni pa brez funkcije, saj učencem daje naloge,
jim priporoča vire znanja, izbira učno vsebino, navaja učence, da si pripravijo opremo,
nadzoruje izvajanje samostojnega dela in preverja rezultate. Samostojno delo učencev pa je
lahko skupinsko ali individualno (Poljak, 1974, Kramar, 2009).
Skupinsko delo je organizirano po naslednjih stopnjah:
-

Učitelj kot vodja pouka seznani razred z delovnim načrtom in konkretnimi nalogami,
ki jih bodo izdelovali po skupinah. Učitelj lahko število skupin razdeli vnaprej ali pa
neposredno med poukom. Poleg tega učence uvaja v tehniko dela, v uporabo različnih
virov in drugega gradiva, v način evidentiranja delovnih rezultatov in jim razloţi
namen dela.

-

Učenci se nato razdelijo v skupine (samostojno ali to naredi učitelj) in se razporedijo
po učilnici.

-

Vsaka skupina dobi učni listek, na katerem je opisana naloga, gradivo in način dela.
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Sledi samostojno delo skupin, ki se začne z notranjo delitvijo dela, izborom vodje
skupine. Učitelj medtem nadzoruje delo, daje dopolnilna navodila, nasvete, spodbuja,
daje pripombe itd.

-

Ko končajo, poročajo o rezultatih svojega dela.

-

Rezultate vseh skupin skupaj sintetiziramo.

-

Zaključijo učenci, učitelj jih le spodbudi v razgovor o učni vsebini, načinu dela,
teţavah, ocenah dela posamezne skupine itd. (Poljak, 1974, Kramar, 2009).

Individualno delo učencev nekateri avtorji imenujejo tudi problemski pouk. Gre za
samostojno delo posameznika, ob učiteljevi navzočnosti, kjer učenci delajo po svojem
individualnem tempu in lastnem načinu (Kramar, 2009).
Problemski pouk po Kramarju (2009) poteka po naslednjih stopnjah:
1. Ustvarjanje razmer, ki jih učenci zaznavajo in iz njih izluščijo konkretne probleme.
2. Učenci opredelijo in omejijo problem.
3. Učenčevo razmišljanje o rešitvah.
4. Oblikovanje in sklepanje moţnih rešitev, oblikovanje hipotez.
5. Razčlemba problema na manjše, oblikovanje nalog in načinov dela.
6. Reševanje delnih problemov, preverjanje delnih rezultatov in preverjanje hipotez.
7. Posplošitev rešitve, glede na sintezo rešitev delnih problemov.
8. Uporaba rešitev na novih primerih in v drugačnih razmerah.
Strmčnik (2001) navaja 6 faz problemske metode:
1. Zaznavanje problema.
2. Opredelitev in omejitev problema.
3. Razmišljanje o rešitvah in postavljanje hipotez.
4. Razčlenitev in operativizacija problema.
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5. Reševanje delnih problemov.
6. Posplošitev.
Mikroartikulacija problemskega pouka po Tomićevi (2000) pa vključuje naslednje etape:
1. Problemska situacija: učitelj predstavi nalogo kot problem in izzove vedoţeljnost in
motivacijo učencev za reševanje.
2. Predlog hipotez: spodbuda učencev k razmišljanju in iskanju rešitve problema.
3. Členitev problema na manjše celote.
4. Reševanje problemov: zbiranje podatkov, opazovanje, branje literature in zaključki.
5. Reševanje osnovnega problema.
6. Preverjanje rešitve: uporaba v novih problemih, prepoznavanje rešitve v novih
razmerah in v praksi.
Programirani pouk je nastal s sintetiziranjem nekaterih pozitivnih strani sistema direktnega
poučevanja in samostojnega dela učencev. Učitelj in učenci so v neposrednem razmerju do
učnih vsebin. Proces poučevanja in učiteljeva vloga sta vgrajena v program, ki ga učenci sami
obravnavajo, obdelujejo in znanje dobivajo s svojo lastno aktivnostjo (Kramar, 2009).
Poteka po naslednjih fazah:
1. faza oblikovanja (oblikovanje programiranega gradiva)
2. faza priprave (načrtovanje in priprava programa, priprava izvajalcev in potrebnih
didaktičnih pogojev)
3. faza izvajanja (kratka predstavitev gradiva, dajanje navodil, pogovor pred samostojnim
delom učencev)
4. faza preverjanja in vrednotenja (učitelj s testi preveri doseţke učencev, nato jih skupaj z
njimi ovrednoti)
5. sklepna faza (zaključek dela učencev) (Kramar, 2009)
Ker je glavna tema moje diplomske naloge pomembnost uvodne etape, se bom v nadaljevanju
posvetila analizi le-te.
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2. ETAPA UVAJANJA
V raziskavah (Marzano, 2000 in Walberg, 2003 v Peklaj idr., 2009) o elementih, ki imajo
največji učinek na proces učenja, so se med drugimi za najbolj vplivne izkazali namigi. Te so
raziskovalci opredelili kot razlago, kaj se je pri določeni učni snovi treba naučiti in kako to
najbolje doseţemo. Po njihovem mnenju je to osnova vsakega učenja. Opozarjajo torej, da za
učenčevo doseganje učnih ciljev in povezovanje snovi z znanjem, ki ga ţe ima in z drugimi
področji, potrebuje pomoč učitelja, ki mu jasno in nazorno predstavi cilje. Poleg tega moramo
učencem pokazati pot doseganja teh ciljev, torej jih naučiti strategij učenja. »Za uspešen
začetek učenja je treba tudi ugotoviti predznanje učencev in ga uporabiti za nadaljnjo
obravnavo učne snovi.« (Peklaj idr., 2009, str. 63)
Sodobni koncepti pouka, za razliko od tradicionalnih, kjer je aktiven učitelj, poudarjajo
aktivnost učencev. Ti lahko v skladu s starostjo, zrelostjo in sposobnostmi sodelujejo v vseh
fazah učnega procesa. V fazi priprave naj bi dobili vnaprejšnje informacije o tem, kaj bodo
delali, da se bodo lahko pripravili za sodelovanje z učiteljem. Spoznajo vsebino, cilje,
razmišljajo o delovnih pristopih, časovni razvrstitvi in potrebnih sredstvih (Javornik, 2003).
Kako je s tem v praksi, je v raziskavi zanimalo Javornikovo (2003). Izkazalo se je, da učitelji
pri slovenščini redko seznanijo dijake z vsebino obravnave nove učne snovi. Rezultati so
boljši pri biologiji, kjer učitelji pogosteje seznanjajo dijake z vsebino učnega procesa. Pri tem
predmetu se učitelj tudi večkrat dogovori z dijaki, kaj je potrebno opraviti do naslednje ure.
Učitelji obeh predmetov pa le redko ali skoraj nikoli ne vzpodbujajo učencev, da bi izrazili
predloge za obravnavo nove vsebine. Večina dijakov meni tudi, da pri slovenščini nikoli ne
prilagodijo pouka njihovim interesom in ţeljam. Nekoliko v večji meri se prilagajajo učitelji
pri biologiji. Sklenemo lahko, da so sodobne zahteve glede aktivnosti in vloge učencev pri
etapi uvajanja slabo uresničene, kar kaţe na tradicionalno ukoreninjeno vlogo učitelja.
V drugi raziskavi pa je Javornikovo (2004) zanimala vloga vrste srednje šole pri tem, kako
učitelji vključujejo učence v etapo uvajanja. Ugotovili so, da učitelji različnih srednjih šol
bolje seznanijo učence z vsebino in cilji učne ure kot gimnazijski učitelji. Pogosteje tudi
motivirajo dijake in se z njimi pogovarjajo o načinu obravnavanja nove učne snovi. Prav tako
pa srednješolski učitelji večkrat upoštevajo predloge, interese, ţelje svojih dijakov in jim
prilagajajo pouk kot gimnazijski učitelji. Takšne rezultate pripisujejo vplivu mature, saj
logika sledenja točno določenemu cilju učencem in učiteljem narekuje razporejanje časa,
izbiro metod za poučevanje in učenje za izpolnjevanje izpitnih zahtev, opuščajo pa se celostni
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pristopi. Javornikova (2004) še poudarja, da je vključenost učencev v uvodno etapo povezana
tudi z njihovo neposredno aktivnostjo pri obravnavi nove učne snovi, kar vodi do širšega,
trajnejšega in uporabnejšega znanja.
S tem kratkim pregledom rezultatov raziskav smo dobili vtis o izvajanju in pomenu etape
uvajanja v praksi, kar je tudi namen mojega raziskovalnega dela. A najprej moramo spoznati,
kaj pravzaprav ta etapa vključuje in jo podrobno razčleniti.
Kot smo ţe rekli je glavni namen te etape, da pri učencih razvije predstavo o splošni
izobraţevalni in praktični vrednosti učne vsebine in pomenu te snovi za nadaljnje
razumevanje tem, s tem pa poskušamo doseči čustveno zanimanje in motivacijo učencev
(http://www.termania.net/slovarji/terminoloski-slovar-vzgoje-inizobrazevanja/3474543/etapa-uvajanja-ali-pripravljanja?query=etapa%20uvajanja).
Strmčnik (2001) pravi, da se pouk začne z uvodno etapo, iz katere izhaja nadaljnji potek
didaktične enote in vsebuje tri temeljne funkcije: napoved učnih ciljev, ponovitev predznanja
in izkušenj ter motiviranje. Teh se bomo dotaknili v posebnem poglavju na koncu
teoretičnega dela.
Kramar (2009) začetno fazo imenuje tudi uvod in opisuje, da se učenci najprej zberejo v
delovnem prostoru, se umirijo in pripravijo na začetek dela. Učitelj medtem vzpostavi stik z
učenci, jih prijazno pogleda, nagovori, in s tem sporoči, da bodo začeli s poukom. Nadaljuje z
dejavnostmi, ki ustvarjajo ustrezno delovno vzdušje in ponovi potrebno znanje za nadaljnje
delo. Oblikujejo se problemi, ki spodbujajo radovednost učencev in jih motivirajo za
sodelovanje v nadaljevanju. Namen uvodne faze je torej ustvariti primerne objektivne in
subjektivne pogoje za izvajanje pouka. Pomembno je vključevanje učencev, njihova
pripravljenost in motiviranost za sodelovanje pri pouku. Uvod mora biti zato časovno kratek
in ne razvlečen, saj to vodi k upadanju pozornosti. Ko učitelj meni, da so učenci dovolj
motivirani, preide v napoved cilja in namena didaktične enote, nato pa nadaljuje z naslednjo
fazo.
Etapa uvajanja ima lahko več namenov:
-

ustvariti ustrezno delovno vzdušje,

-

osveţiti podlage nadaljnjemu dogajanju,

-

vzbuditi pozornost, radovednost in pričakovanja učencev,
29

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

-

Helena Škufca; diplomsko delo

motivirati učence za sodelovanje, pridobivanje novega znanja in doseganje ciljev pri
pouku (Kramar, 2009).

Poljak (1991) se je razčlenitve uvodne etape lotil malo drugače, vendar pa ohranja vse tri
funkcije, ki jih omenja Strmčnik (2001). Za razčlenitev in razlago uvodne etape je uporabil
mikroelemente strukture učnega procesa, ki sem jih predstavila v prejšnjem poglavju. Etapo
uvajanja je tako razdelil na več strani:
-

Materialno-tehnična stran: V uvodu je potrebno pripraviti učne pripomočke, učbenike
in material, ki ga potrebujemo.

-

Spoznavna stran: Učencem je potrebno dati osnovne informacije, o čem se bodo učili.

-

Psihološka stran: Učence je potrebno na različne načine psihično aktivirati – motivirati
za nadaljnje delo, jim osmisliti učenje in ustvariti pozitivno okolje, ki bo nanje
delovalo spodbudno. Zbuditi moramo njihov intelektualni in emocionalni psihični
mehanizem.

-

Metodična stran: Za izvedbo uvodnega dela uporabljamo različne metode dela, na
našo izbiro pa vpliva veliko dejavnikov (Poljak, 1991).

Tudi sama bom za razčlenitev etape uvajanja uporabila njegov način in v nadaljevanju
obravnavala posamezne mikroelemente strukture učnega procesa.

2.1 Etapa uvajanja z vidika mikroelementov
2.1.1 Spoznavna stran uvajanja
Poljak (1974) pouk opredeli kot proces spoznavanja, pri katerem učenci pridobivajo nova
znanstvena spoznanja in novo znanje. Vendar pa pouk ni enak znanstvenemu procesu
spoznavanja in je specifičen način spoznavanja, saj učitelj učenca vodi po zanesljivi poti k
znanemu cilju, medtem ko je znanstveniku cilj neznan, pot do njega pa nejasna. Vseeno pa
imata znanstveni in učni proces spoznavanja skupno spoznavno stran.
Gnoseologija ali spoznavna teorija nam pomaga opredeliti, katere spoznavne elemente je
potrebno zajeti v učnem procesu. Skozi zgodovino se je oblikovala razlaga, da spoznavna
stran pouka zajema uporabo spoznavnih funkcij: opazovanje, mišljenje in praksa. V
spoznavnem procesu so vse tri enako pomembne in jih ni mogoče vrednotiti in razvrščati po
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poloţaju, saj se medsebojno dopolnjujejo in podpirajo. V določenem delu lahko ena funkcija
prevladuje, vendar pa nobena nikoli ne izpade. Zato niso vse enake, ampak ima vsaka svoje
posebnosti. Tudi v posameznih stopnjah učnega procesa je potrebno uporabljati vse tri
spoznavne funkcije, kar je opazno ţe v Poljakovi shemi strukture učnega procesa (Poljak,
1974, Tomić, 2000).
Opazovanje je zaznavanje, ki je načrtno, organizirano in vodeno. Z opazovanjem učenci
zajemajo tisto, kar lahko spoznajo s čutili (neposredno) in s kakršnim koli pripomočkom
(posredno). Lahko je kratkotrajno ali dolgotrajno, vodeno ali samostojno, delno ali popolno,
posamezno, skupinsko ali kolektivno, glede na kraj pa lahko poteka v učilnici ali zunaj nje
(Poljak, 1974).
Sposobnost opazovanja razvijamo s samim opazovanjem, ki pa je stalen proces pri pouku, saj
učenci neprestano sprejemajo čutne draţljaje. Ravno zato opazovanja ne moremo postaviti kot
samostojno stopnjo učnega procesa, ampak ga je potrebno »neprestano uporabljati v vseh
etapah učnega procesa kot svojevrsten mikroelement« (Poljak, 1974, str. 76).
Cilj opazovalnega spoznavanja je pridobitev gradiva dejstev v učenčevi zavesti, ki ga
potrebujejo za kasnejše razvijanje posplošitev. Seveda pa s tem spoznavanje ni popolno, zato
ga poveţemo z miselnim ali razumskim spoznavanjem.
Mišljenje pri pouku predstavlja obdelavo in predelavo čutnih izkušenj. Z njim spoznamo
bistvo stvari in s pomočjo miselnih operacij pridemo do posplošitev ali generalizacij.
Mišljenje pa lahko opredelimo kot skupno ime za številne miselne operacije, kot so:
analiziranje, asociiranje, apliciranje, deduciranje, dokazovanje, induciranje, posploševanje,
induciranje, izločanje, klasificiranje, ločevanje, opisovanje, povezovanje, uporabljanje,
ocenjevanje, preverjanje, razlikovanje, sintetiziranje, vzporejanje, razvrščanje, sklepanje itd.
(Tomić, 2000). »Misliti pomeni miselno operirati.« (Tomić, 2000, str. 75) Mišljenje je torej
dinamičen proces, njegov rezultat pa je razumevanje različnih zvez in odnosov s
preučevanjem vsebin in njihovih generalizacij.
Mišljenje ima tudi ustvarjalno naravo, pri kateri gre za reševanje problemov, spremembo
sedanjega stanja in ustvarjanje novih zamisli, duhovnih in materialnih dobrin. Med tem
Tomićeva (2000) še enkrat poudari, da mora biti mišljenje prisotno v vseh etapah učnega
procesa, od uvoda do preverjanja.
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Z opazovanjem in mišljenjem spoznavnega procesa še ne sklenemo, saj znanje najbolje
preverimo z uporabo v praksi.
Praksa je razmerje, ki ga človek razvije med naravo in druţbo. Kot smo ţe omenili je praksa
povezana z drugima dvema spoznavnima funkcijama, posebno vez pa oblikuje z mišljenjem.
Pogoj in rezultat prakse je prav mišljenje, pogoj in rezultat misli pa je praksa. Povezujeta se
kot člena v enoten spoznavni proces, zato ju ne moremo ločevati v dve posebni stopnji. Tudi
praksa mora biti navzoča na vseh stopnjah učnega procesa (Poljak, 1974).
Spoznavna stran pripravljanja torej pomeni, da učence v etapi uvajanja obvestimo o tem, kaj
bodo delali, česa se bodo učili, s katerimi vsebinami se bodo seznanili in katero problematiko
preučevali. Spoznavna ali vsebinska priprava se nanaša na vsebino glavnega dela učne ure,
kjer učitelj z učenci ponovi učne vsebine, ki jih bodo potrebovali za razumevanje nove.
Skupaj analizirajo tudi koristne izkušnje učencev, ki so povezane z učno temo. Učitelj razloţi
tudi, v katero učno temo sodi enota in kakšen je njen pomen. Tako kot pri vseh drugih fazah
učnega procesa je pomembno, da v uvodno etapo vključujemo vse spoznavne elemente, saj
sicer oskrunimo spoznavni proces (Kubale, 1999, Poljak, 1974).

2.1.2 Materialno-tehnična stran uvajanja
Materialno-tehnični vidik pouka se po Poljaku (1974) nanaša na gradivo, uporabljeno pri
učnem procesu. Razvrsti ga v več skupin: izvirna stvarnost, učni pripomočki, tehnična
pomagala in tehnične naprave. Tem pa sodobnejši avtorji dodajajo še nekatere druge
sestavine. Materialne in druge objektivne pogoje in sredstva, ki tvorijo materialno osnovo ali
podporo pouku, opredeljujejo kot didaktično okolje in učna sredstva (Kramar, 2009).
»Didaktično okolje tvorijo različni naravni in drugi objekti v naravi in druţbi, v katerih poteka
pouk ali so potrebni za izvajanje pouka in jih je moţno uporabiti v didaktične namene.«
(Kramar, 2009, str. 57)
Pod didaktična sredstva pa štejemo vire, prenosnike informacij in orodja za didaktično
oblikovanje in posredovanje informacij v pouku. Vse bolj se zanje uporablja termin didaktični
mediji, čeprav je med njima nekaj razlik. Didaktična sredstva zajemajo tudi razne delovne
pripomočke, ki jih potrebujemo pri izvajanju pouka, ti pa niso uvrščeni med medije (Kramar,
2009).
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Didaktično okolje
Za povezovanje pouka z resničnostjo, je izvajanje pouka v naravnem ali realnem »nešolskem«
okolju in vključevanje le-tega v pouk zelo pomembno. Pouk zato izvajamo v naravi, v
neposrednih proizvodnih in drugih delovnih procesih. Učenci tako doţivijo pristno resničnost
in si pridobijo lastne izkušnje. Takšnih moţnosti je na ţalost vse manj, zato didaktično
prilagojeno okolje predstavljajo šolski objekti: šolske stavbe, igrišča, posebni naravni biotopi
in drugi objekti, namenjeni pouku. To so tudi oţji učni prostori, kjer poteka pouk in druge
dejavnosti učencev ter kjer se učenci zadrţujejo (Kramar, 2009).
Ker je način učenja in poučevanja proces, ki se neprestano razvija, vpliva tudi na oblikovanje
šolskega prostora. S sistemskimi spremembami se spreminjajo tudi normativi, smernice in
priporočila za gradnjo in opremljanje šolskega prostora pri nas. Podrobneje so določena v
navodilih za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji, ki jih izdaja Ministrstvo za
izobraţevanje, znanost in šport. Pri tem posebno pozornost posvečajo zgodnejšemu vstopu
otrok v šolo, novi organiziranosti devetletne osnovne šole (triletja) ter izvajanju pouka na več
ravneh. Načrtovanje šolskih objektov je zelo pomembno, saj ni dopustno, da bi zasnova
šolske stavbe vplivala na izvajanje učnega procesa, temveč nasprotno. Ob upoštevanju zahtev
pedagoške stroke in razvoja sodobne učne tehnologije je cilj načrtovanja otroku in učiteljem
prijetna, funkcionalna, fleksibilna, kvalitetna in vzdrţljiva, vendar ne predraga, energetsko
varčna, okolju prijazna ter seveda zdrava in varna šolska stavba. Zgrajena naj bo na ustrezni
lokaciji

in

naj

vse

naštete

parametre

zdruţuje

v

kvalitetno

arhitekturo

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/razpisi/investicije/inv_6__navodi
la_OS.pdf).
Učni prostor delimo na notranji del, oziroma šolsko stavbo, in zunanji del, ki ga predstavlja
prostor okoli nje. Zunanji učni prostor obsega torej šolsko dvorišče z igriščem, ki ima
pomembno pedagoško in didaktično funkcijo. Ne le, da učenci tukaj čakajo začetek pouka, se
zadrţujejo med odmori in po koncu pouka, ampak predstavlja dopolnjujoč prostor drugim
prostorom. Učenci lahko tu opravljajo različne naloge v povezavi z učenjem, rekreacijo,
umetniškim ustvarjanjem, tako zunanji prostor prispeva k realizaciji ciljev (Blaţič idr., 2003).
Pri izbiri lokacije je treba smiselno upoštevati ustrezne pravilnike in normative, tako da
izbrano zemljišče zagotovi vse potrebne zdravstvene, pedagoške, ekonomske, ekološke,
urbanistične in tehnične pogoje. Predvsem mora šolsko poslopje ustrezati ţivljenjskim
33

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

potrebam

Helena Škufca; diplomsko delo

mladih, ki se morajo razvijati in učiti v prijetnem in zdravem okolju

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/razpisi/investicije/inv_6__navodi
la_OS.pdf).
Pomembno je, da se spaja s podobo kraja, v katerem stoji, je odprto zraku in soncu, okoli pa
obdano z zelenjem ter igralnimi in športnimi površinami. Učencem naj bi bilo lahko dostopno
in dovolj daleč od prometa in hrupa (Šilih, 1966). Podrobna določila pa najdemo v ţe prej
omenjenem dokumentu.
Pri oblikovanju notranjega učnega prostora je ključno zadovoljevanje higienskih in
didaktično-tehničnih potreb za izvajanje pouka. Pri tem je pomembna ustrezna površina,
dobra osvetlitev, zračenje, dobra preglednost in enostavni prehodi (Blaţič idr., 2003).
Notranji učni prostor so klasične in specializirane učilnice, avla, hodniki in knjiţnica. Osnovni
notranji učni prostor je učilnica, ki mora zagotavljati mentalno-higienske in zdravstvene
delovne pogoje za kakovostno in učinkovito delo učencev in učiteljev. Biti mora primerno
velika, ustrezne oblike, dovolj osvetljena, zračna, primerno topla in s primerno razporejenim
pohištvom in drugo opremo. Poleg takšnih klasičnih učilnic pa imamo specializirane učilnice,
ki zahtevajo posebne pogoje za pouk posameznih predmetov (fizika, biologija, likovna
vzgoja, gospodinjstvo, glasbena vzgoja). Prostori, namenjeni praktičnemu pouku in
usposabljanju, so šolske delavnice, ki so prav tako posebno opremljene. Pomemben šolski
prostor je tudi šolska knjiţnica, ki naj bo čim dostopnejša vsem učencem, zato je najbolje, da
je v osrednjem delu šolske stavbe (Kramar, 2009).
Pri oblikovanju učnega prostora se moramo zavedati, da fizično okolje pomembno vpliva na
učni proces (Blaţič idr., 2003). Pečjak (1986) pravi, da mora študijski prostor učenca čim bolj
spodbujati k učenju. Velikokrat učence motijo preţive barve v prostoru, zato strokovnjaki
priporočajo hladne pastelne barve, ki pomirjajo in omogočajo zbranost. Prostor naj bo tako
enobarven brez slikovnih vzorcev.
Tudi fizikalni pogoji v prostoru vplivajo na učni uspeh, najbolj pomembni pa so osvetlitev,
temperatura, vlaga in gibanje zraka. Razredni prostor mora biti dovolj razsvetljen, saj svetloba
vpliva na hitrost branja in pospešuje fiziološke in psihološke funkcije organizma. Premočna
svetloba utruja oči in lahko zmanjša učni učinek. Škoduje tudi prešibka svetloba, ki oči kvari,
povzroča glavobol in uspava. Zelo pomembna je temperatura, in sicer previsoka bolj škoduje
učenju kot prenizka. Vsak različno prenaša temperaturo, priporočajo pa sobno temperaturo od
18 do 24 ˚C. To je odvisno tudi od vlaţnosti in gibanja zraka, saj laţje prenašamo visoke
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temperature, če je zrak suh. Vendar pa je nekaj vlage potrebno. Velikokrat učence pri učenju
zmotijo zvočni distraktorji, ki povzročajo nemir, razdraţenost, zmotijo njihovo pozornost in
jih onesposabljajo za umsko delo. Ljudje pa smo različno odporni na hrup, zato ga nekateri
teţje prenašajo, drugi pa ga sploh ne zaznajo. Učinkovito delo lahko omejijo tudi drugi
distraktorji, kot na primer slab zrak, lakota, ţeja, utrujenost in druge telesne potrebe.
Zanimivo je, da zmerna lakota deluje bolj ugodno kakor popolna sitost, ko pa ta potreba
preseţe določeno stopnjo, začne učni uspeh padati. Pomembno je torej, da so telesne potrebe
primerno zadovoljene (Pečjak, 1986, Blaţič idr., 2003).
Učni prostor pa mora omogočati tudi enostavno komunikacijo na ravni učenec – učenec in
učenec – učitelj (Blaţič idr., 2003).
Poleg študijskega prostora je pomembno izbrati primeren čas za učenje. Najbolje je, da se
učimo spočiti, zato so primernejše jutranje ure. Glede na to so razporejeni tudi predmeti v
šolskem urniku, in sicer teţji predmeti med prvimi urami, laţji pa med zadnjimi. Prva ura pa
je po navadi manj učinkovita zaradi procesa segrevanja (Pečjak, 1986).
Danes si skratka ţelimo, da se nekoč mrka, hladna in suhoparna učilnica spremeni v prijetno,
urejeno in prilagojeno učnim namenom. Teţimo torej k temu, da je učni prostor oblikovan
tako, da je čim bolj prilagodljiv specifičnosti šolskega dela. Pomembno vlogo ima tudi šolska
oprema, ki mora biti sodobno ergonomsko oblikovana, fleksibilna, prilagojena različnim
oblikam učnega dela in usklajena s fiziološkimi značilnostmi učencev. Mize in stoli naj
učitelju omogočajo hitro in enostavno prilagoditev učilnice različnim oblikam dela. Učilnico
si teţko predstavljamo brez šolske table, dobrodošle pa so tudi omare, police in drugo
funkcionalno pohištvo (Blaţič idr., 2003, Šilih, 1966).
Na splošno, naj bi se v razrednem prostoru učenci počutili kot doma, kar pomembno vpliva na
delo in razredno disciplino. V urejenem razredu je vsekakor laţje vzpostavljati red. Učitelj
lahko v skrb za urejeno in snaţno učilnico vključi tudi učence, pri tem pa jih ne sme preveč
utesnjevati (Šilih, 1966).
Šolski prostor in njegova vloga
Verjetno pri mnogih še vedno prevladuje mnenje, da prostor nima pomembne vloge pri
učenju in da je pomemben samo pouk. Vendar temu ni tako, saj uči tudi šola kot fizični
prostor (Cencič, 2012). »Sporočilo prostora ni le vizualno, saj šola sporoča tudi z vonjem,
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šolskim zvoncem …, kar vse vpliva na čustva, vrednote, odnose, vedenje ipd.« (Day in
Midbjer, 2007 v Cencič, 2012, str. 118)
S spremembami pouka so se, kot smo ţe omenili, spremenili tudi pogledi na šolski prostor.
Tako se na šolski prostor ne gleda več kot le na fizični učni prostor, namenjen učenju in
poučevanju, ampak kot prostor, ki nosi številna sporočila. S tem spodbuja naravno
radovednost učencev, podpira vzgojno-izobraţevalno delo in je hkrati učilo ali učno sredstvo.
V ospredju je aktivno učenje, pri katerem je učenec v ospredju, učiteljeva naloga pa je
organizacija takih učnih okolij, ki spodbujajo učenje. Šolska igrišča niso namenjena le fizični
aktivnosti, ampak tudi aktivnemu učenju in raziskovanju. V pouk naj bi vključevali čim več
čutil, poleg vida in sluha tudi dotik in vonj. Proces inkluzije je prinesel, da so v šolah različni
učenci, nekateri potrebujejo posebne prilagoditve prostora ali učnih pripomočkov. Šola mora
biti zato multifunkcionalen in fleksibilen šolski prostor. Pri različnih didaktičnih strategijah se
učenje širi v okolico šole, razredi pa se spreminjajo v delovne prostore. Poleg tega morajo biti
šole opremljene s sodobno tehnologijo, saj se je uporaba le-te povečala. Poudarja se tudi
zdravo ţivljenje in ekološka osveščenost, zato smo ţe poudarili, da morajo biti šolski prostori
redno prezračevani, s primerno temperaturo, okoljem, razgledom, uporabljeno naravno
svetlobo, deţevnico itd. (Cencič, 2012)
V raziskavah so odkrili vpliv šolskega prostora na počutje učencev in učiteljev ter na rezultate
učenja. Učenci v ustreznih šolah manjkrat zbolijo in imajo boljše učne rezultate. V
neustreznih šolskih prostorih se zaposleni in učenci počutijo manj učinkovite in motivirane,
pojavlja se pogostejše izostajanje iz šole, slabše vedenje in niţji učni doseţki. V prostorih,
osvetljenih z naravno svetlobo, dobrim prezračevanjem in prijetnim razgledom, so se
učencem učni rezultati izboljšali za 10 do 21 odstotkov. Tudi velikost šole, razreda in
kotičkov znotraj njega pozitivno vplivajo na doseţke učencev. Učni prostor je tako dejavnik
pouka ali učno sredstvo, ki ga je potrebno ustrezno vključiti v pouk (Cencič, 2012).
Didaktična sredstva je skupna oznaka za pripomočke, ki jih učitelji in učenci potrebujejo za
izvajanje pouka in z njim povezanih dejavnosti.
Delimo jih na:
-

Vire (stvari, ki vsebujejo lastnost, svojino, ki jih učenci odkrivajo, spoznavajo in
usvajajo): resnični predmeti v naravnem okolju ali v šoli, resnični pojavi (opazovanje
v naravi in druţbenem ţivljenju), poskusi in prikazi v laboratorijih.
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-

Prenosnike informacij

-

Snovi za uporabo (les, glina, kovine, papir, kemijske snovi)

-

Delovne pripomočke (geometrijsko orodje, pisala, orodja za obdelavo materialov,
orodja za glasovno, vizualno ali drugo prikazovanje, športna orodja …) (Kramar,
2009).

Najbolj razširjena predstavnika multimedije sta računalnik in projektor, ki ju je nadgradila
interaktivna tabla, kot eden najnovejših multimedijev, ki se je v slovenske učilnice začel
uvajati v letih 2004–2007. Sestavlja jo računalnik povezan s projektorjem in z zaslonom
občutljivim na dotik, ki skupaj prikazujeta sliko z računalnika. Table so sestavljene iz strojne
(tabla, računalnik, projektor, senzorično pisalo) in programske opreme (operacijski sistem). V
središču je tabla občutljiva na dotik, kjer učitelj izvaja operacije in jih prikazuje učencem. Po
tabli piše s senzoričnim pisalom, ki deluje tudi kot miška (Glover, 2005 v Ušeničnik, 2012). Z
njeno uporabo se lahko poveča učinkovitost učenja, saj kot meni Cogillova (2003 v
Ušeničnik, 2012) omogoča ustrezno izpeljano etapo uvajanja, prihrani čas pri pisanju,
omogoča večjo nazornost, pritegne in obdrţi pozornost otrok, poveča sodelovanje v razredu,
omogoča skupinsko delo, zagotavlja teţje dostopne slike in besedila, shrani delo za kasnejše
dostopanje ter v učencih spodbuja samostojno mišljenje in izboljšuje njihove kognitivne
spretnosti.
Ušeničnikova (2012) je ugotavljala njihov vpliv na poučevanje in učenje. Rezultati njene
raziskave so pokazali, da učenci interaktivno tablo radi uporabljajo in so motivirani za delo z
njo. Pouk se jim zdi zabaven in zanimiv, všeč jim je uporaba barv, gledanje filmov in slik.
Učenci laţje razumejo obravnavano učno snov in se tako več naučijo. Veliko učencem pa se
zdi, da nimajo dovolj moţnosti za uporabo e-table. Te so namreč v naših šolah nekaj novega,
zato nekateri učitelji še nimajo dovolj izkušenj in znanja za učinkovito uporabo.
Večina učiteljev je mnenja, da je interaktivna tabla izboljšala njihovo poučevanje. Največjo
prednost pri e-tablah vidijo v povečanju motivacije učencev, saj jim pomaga uspešno
pritegniti in vzdrţevati pozornost učencev. Kot pomanjkljivost pa največkrat izpostavljajo
probleme tehnične narave, teţave z dostopnostjo, saj jih na šoli ni veliko, ţelijo pa si tudi
enostavnejšo uporabo le-teh. Raziskava je pokazala tudi, da so učitelji, ki pogosteje
uporabljajo interaktivno tablo opazili, da učence učna snov bolj zanima, bolje sodelujejo in so
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bolj samostojni. Po njihovem mnenju e-tabla vpliva tudi na predstave, dojemanje in
razumevanje postopkov in procesov (Ušeničnik, 2012).
Nove razvijajoče se multimedijske tehnologije torej pomembno vplivajo na kvaliteto učnega
dela in na učno učinkovitost.
Če pogledamo na splošno, mediji omogočajo učiteljem razširitev omejenih moţnosti pri
ponazarjanju in demonstriranju predmetov in pojavov. Z multimediji doseţe večjo nazornost,
natančnost in dinamiko pri prikazovanju kot z klasičnimi učnimi pripomočki. Ponazarjajo
lahko:
-

časovno ali krajevno oddaljeno stvarnost, ki ni neposredno dosegljiva,

-

zaradi velikosti neopazne predmete,

-

redke dogodke,

-

neposrednemu opazovanju ne viden potek gibanja,

-

v realnosti nepregledne in neopazne povezave (Blaţič, 2003).

Za pridobivanje spoznanj je zelo pomembno opazovanje, s predhodnim zaznavanjem pa se
povezujejo intelektualne aktivnosti. Moţnosti zaznavanja predstavljajo mejo med človekovo
notranjostjo in okoljem, ki ga obdaja. Raziskave so pokazale, da kombinacija vizualne in
avditivne percepcije pospešuje te procese in tako vpliva na učno učinkovitost in sposobnost
pomnjenja (Blaţič, 2003).
S pomočjo medijev učence informiramo o stanju stvari in dogodkov, ki jih v verbalni obliki
teţko predstavimo. S tem se spreminja tudi vloga in funkcija učitelja, saj prevzemajo del
njegovega posredovanja informacij, učitelj pa se lahko posveti organizaciji pouka,
individualnim pristopom in drugim nalogam. Hkrati pa ima učitelj zaradi uporabe medijev
dodatne zadolţitve, saj mora učence na medijsko prezentacijo ustrezno pripraviti in preveriti
njene učinke (Blaţič, 2003).
Učni mediji imajo še eno pozitivno lastnost, in sicer imamo pri njihovi uporabi moţnost
reproduciranja. S ponovitvijo realiziramo različne didaktične cilje, lahko na primer ponovno
posredujemo snov učencem, ki so bili odsotni ali pa tistim, ki je niso razumeli.
Reproduciranje je uporabno tudi v fazi utrjevanja in tako ohranimo in poglobimo pridobljeno
znanje. Učni mediji so tako nepogrešljiv sestavni del učnega procesa in pogosto prispevajo k
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multiplikaciji učne učinkovitosti, kar pomeni reprodukcijo v številnih razredih, krajih, pri
različnih učencih in v različnih pogojih (Blaţič, 2003).
Dokazano je tudi, da uporaba multimedijev prispeva k boljši organizaciji učnega procesa, k
večji učenčevi aktivnosti, dvigu učne motivacije in bolj ekonomični uporabi časa. Gre za
racionalizacijo, katere namen je povečati delovni učinek. V pouk vpeljemo premišljene
racionalne spremembe v učnih postopkih, s katerimi doseţemo kvalitetnejši rezultat in višji
učinek v predpisanem učnem času ter večjo ekonomičnost učnega dela. To doseţemo s
poenostavitvijo delovnih operacij, s popolnim izrabljanjem materialne opreme in dodatno
usposobljenostjo učitelja. Učitelj mora torej poznati kriterije, na osnovi katerih izbere in
uporabi določen učni medij. Na boljšo organizacijo učnega procesa in posledično večjo učno
storilnost vpliva tudi pogostost njihove uporabe (Blaţič, 2003).
Povečano aktivnost in motivacijo učencev ne moremo obravnavati ločeno, saj je motivacija
proces izzivanja človekove aktivnosti, njenega usmerjanja na določene predmete in
uravnavanja, da bi dosegli določene cilje. V učenčevi zavesti lahko učni cilj deluje
motivacijsko, zato skušamo privlačnost tega cilja povečati tudi z uporabo učnega medija.
Učitelji, ki pri svojem delu uporabljajo učne medije in s tem pedagoško delo ekonomično
organizirajo, doseţejo večjo aktivnost učencev. Z učnimi mediji lahko vplivamo na večjo
motiviranost učencev. Z nazorno predstavitvijo predmetov in pojavov, spodbujamo in
ohranjamo učenčevo pozornost, kar mu olajša razumevanje. Tako je motiviran za spoznavanje
učne snovi. S pogosto uporabo učnih medijev se torej motivacija pomembno zviša, kar pa
prispeva k celotni učinkovitosti učnega procesa (Blaţič, 2003).
Raziskave so pokazale, da s kvalitetno načrtovano kombinirano uporabo različnih medijev
prispevamo k boljšim rezultatom, kot z uporabo enega samega medija. Multimediji in njihova
uporaba tako okrepijo procese dvigovanja motivacije in večjo aktivizacijo miselnih aktivnosti
(Blaţič, 2003).
Kot smo ţe omenili, se je z razvojem informacijske druţbe tudi od izobraţevalnih sistemov
pričakovalo, da vključujejo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v šolski prostor.
Slovenija si je kot kandidatka za vstop v EU zastavila dva splošna cilja, da vsakemu, ki vstopa
v šolski prostor zagotovi moţnosti za razvoj osnovnih računalniških spretnosti in da izboljša
kvaliteto poučevanja in učenja. V šolah se tako vsako leto zvišuje število strojne in
programske opreme in dostopnost učencev do nje, kar kaţe na razvoj šolstva in učnega
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procesa. To pa seveda vpliva na delovanje šole, in sicer na tri področja: delo učiteljev, poloţaj
učencev in šolski kurikulum (Štefanc, 2004).
Informacijska, komunikacijska in tehnološka pismenost je tako postala pomembna sestavina
sodobne pismenosti. Ključno vlogo pri spodbujanju razvoja IKT kompetenc imajo učitelji,
zato v bolonjski prenovi posebno pozornost namenjajo več pozornosti izobraţevanju učiteljev
na tem področju (Istenič Starčič, 2007). S tem se je torej začelo načrtno izobraţevanje
učiteljev, saj morajo biti usposobljeni za uporabo interneta in multimedijskih virov, da jih
bodo lahko vsakodnevno uporabljali pri svojem delu. Ena ključnih kompetenc učitelja je torej
postala zmoţnost dostopa, analize, vrednotenja, razmišljanja in prenašanja znanja z
učinkovito

tehnologijo,

kar

mu

omogoča

učinkovito

vključevanje

informacijsko-

komunikacijske tehnologije v pouk. Spremenila se je vloga učitelja in učenca, saj so učenci
pri pridobivanju znanja aktivnejši in bolj odgovorni za svoje učenje. Učitelj mora postati bolj
občutljiv za individualne potrebe učencev, pomembna je njegova sposobnost usmerjanja in
pomoč v procesu pouka, a čimer prevzema predvsem vlogo mentorja. Sklenemo lahko, da
morajo učitelji razviti te nove kompetence, saj le tako zagotovijo, da njihovi učenci postanejo
vseţivljenjski učenci, kar je eden glavnih ciljev izobraţevanja (Cencič idr., 2010). Istenič
Starčičeva (2007, str. 98) dodaja: »Sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije
odpirajo prostor učiteljevi ustvarjalnosti in avtonomnosti, kar učitelj lahko produktivno
izkoristi le z ustreznimi IKT kompetencami.«
Poleg prednosti pa se kaţejo tudi slabosti uvajanja informacijsko-komunikacijske tehnologije
v učni prostor.
Uporaba računalniške tehnologije pri pouku velikokrat pomeni delo z vnaprej pripravljeno
programsko opremo, katere učitelj ni načrtoval, kar pa je pomemben proces učiteljeve
avtonomije. Učitelji morajo torej pred vključevanjem računalniške programske opreme v
pouk, dobro poznati delovanje računalnika, njegovo didaktično uporabnost, omejitve,
predvsem pa naj imajo do programske opreme kritičen odnos. Posledica širjenja informacijske
tehnologije, je tudi zahteva po računalniški pismenosti. Računalniška tehnologija pa je kljub
vsemu materialna dobrina, torej je bolj dosegljiva ekonomsko in socialno močnejšim
druţbenim skupinam in tako spodbuja socialno neenakost (Štefanc, 2004).
Ko izbiramo, pripravljamo in uporabljamo didaktična sredstva pri pouku, moramo vsako
uporabo najprej preučiti in jo stvarno strokovno in psihološko, pedagoško in didaktično
utemeljiti. Nato izberemo sredstva glede na vzgojno-izobraţevalni namen, njihovo uporabo
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prilagodimo razvojnim in osebnostnim značilnostim učencev, psihosocialnemu kontekstu
pouka in objektivnim pogojem. Potrebno jih je uskladiti z drugimi strukturnimi sestavinami
pouka in s predvidenim didaktičnim in metodičnim delovanjem ter jih vključiti v vse faze
pouka. Uporaba didaktičnih sredstev naj vodi k učinkovitemu doseganju boljših rezultatov
pouka. Pri vključevanju in rabi pa mora biti učitelj kritičen in preudaren, da ne začne le
navidezno modernizirati pouka z uporabo vedno novejših didaktičnih sredstev, ki so le sama
sebi namen. Ustrezno izbrano učno sredstvo in uporaba ustrezne metode vpliva na kvaliteto in
racionalizacijo pouka, povečuje njegovo dinamiko, spodbuja učiteljevo kreativnost in veselje
do poučevanja, učencem pa omogoča vsestransko aktiviranje in samostojnost pri delu. Le tako
je lahko osvajanje znanja produktivno in učinkovito (Kramar, 2009, Vidmar, 2004).
Tehnična priprava torej vključuje planiranje dela učencev in učitelja, oblikovanje skupin v
primeru skupinskega učnega dela, razdelitev učnih listov, orodja, materiala in drugih
pripomočkov, ki jih potrebujemo pri učni uri (Kubale, 1999). Obsega vsa sredstva, ki so
potrebna, da je pouk kvaliteten. Sem sodi tudi učni prostor (šolsko poslopje, razredne in druge
učilnice, šolska kuhinja, kabineti …), učna oprema (pohištvo, šolske table, osvetljava …) in
učna sredstva (Šilih, 1966).
Čeprav smo v tem poglavju izpostavili velik učinek materialno-tehničnega vidika pouka, pa
na to vrsto organizacije učitelj vseeno ne sme dajati prevelikega poudarka, saj najmodernejše
učilnice z najsodobnejšo opremo in učnimi sredstvi same po sebi ne pomenijo nič, če ne vemo
kakšen didaktičen, psihološki in pedagoški namen imajo (Šilih, 1966).

2.1.3 Psihološka stran uvajanja
Poljak (1974) ugotavlja, da učenci in učitelji pouk doţivljajo psihološko-intelektualno in
emocionalno, zato pri tem vidiku obravnava intelektualne in emocionalne doţivljaje.
Intelektualni doţivljaji spodbudijo in zaposlijo posameznikove intelektualne funkcije, ki so
povezane s pridobivanjem znanja, proces sprejemanja in ohranjanja znanja pa je brez tega
onemogočen. Učenje je uspešno, če ga poleg intelektualnega doţivljanja spremlja tudi
čustveno doţivljanje. Z njim se uravnava odnos učencev do pouka, hkrati pa se stopnjuje
njihova aktivnost pri pouku. Ali bo pouk za učence privlačen ali ne, če bodo delali z
zanimanjem ali veseljem in bo za njih prijetno ali ne, je odvisno prav od čustvenega
doţivljanja (Tomić, 2000).
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Kubale (2003) med subjektivnimi faktorji uspešnega učenja našteva tudi psihološke, kamor
poleg sposobnosti učencev uvršča učno motivacijo učencev, njihove interese za učenje,
predznanje učencev in njihove delovne navade. Močno se v to vpletajo tudi socialni faktorji,
zato jih večina didaktikov vključi v psihološki okvir.
Splošni temeljni smisel te strani pouka lahko opišemo z ustvarjanjem ugodne situacije za
uspešno poučevanje in učenje, na podlagi psihološkega doţivljanja, ki pa je pomemben na
vsaki stopnji učnega procesa (Poljak, 1974). V nadaljevanju si bomo pogledali ključne
sestavine, ki v medsebojnem delovanju oblikujejo psihološko ugodno ozračje.
2.1.3.1

Razredna klima

Pri psihološki strani pouka se ukvarjamo predvsem z vzdušjem v razredu, ki je posledica
različnih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in oţjega okolja, ki vplivajo na
obnašanje učencev v socialni skupnosti (Tomić, 2000).
Na človeka vplivajo dejavniki, ki sestavljajo njegov ţivljenjski prostor ali polje. V njem
vladajo odnosi, vsak pa je določen z odnosom do drugega, zato le na podlagi vseh dejavnikov,
ki so vzajemno prisotni v celotni situaciji interpretiramo vedenje posameznika. Medtem ko je
fizični prostor zaprt, je psihološki odprt, saj se v njem lahko vedno pojavijo novi dejavniki.
Psihološki prostor je subjektivno determiniran, kar pomeni, da je odvisen od posameznikovih
izkušenj. Pomembno je tudi njegovo zaznavanje tega prostora, kar vpliva na njegovo vedenje
in gibanje po prostoru. V polju človek vedno reagira celovito, pri čemer ga vodijo spoznanja
in motivi (Zabukovec, 1993).
Šola mora biti prostor kakovostnega ţivljenja, kjer se vsi, ki se tam srečujejo, počutijo
ugodno. Ta prostor mora zagotavljati ugodno klimo, ki bo spodbujala sodelovanje in
kakovostne odnose. Tako učitelj kot učenec, sta neposredno vključena v institucijo in tako s
svojimi vrednotami, stališči, ravnanjem oblikujeta njeno kulturo in klimo, ti dve pa hkrati
vplivata na posameznika (Kalin, 2003).
Na šoli se pojavljata dva nivoja klime, nivo šolske klime in nivo razredne klime, ki ju
velikokrat zdruţujemo ali zamenjujemo. Šolska klima predstavlja mreţo odnosov med
vodstvom šole, učitelji, učenci in drugimi zaposlenimi na šoli. Gre za odnose med osebjem,
spodbujanje strokovnega razvoja učiteljev, oblikovanje in izvajanje odločitev, oblikovanje in
izvajanje programa, podpora učencem, profesionalni interes, kreativnost, pritisk na delovnem
mestu ipd. (Zabukovec, 1993). »Šolsko okolje ali šolska klima je splet faktorjev, ki šoli dajo
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svojo kulturo, svojevrsten način delovanja.« (Zabukovec, 1993, str. 293) To je tisto, po čemer
se šole med seboj razlikujejo.
Za razliko od šolske klime pa je razredna klima omejena na oţje okolje, to je razred in na
procese, ki v njem potekajo. Opisuje odnose med posamezniki v razredu, upošteva osebnostni
razvoj posameznikov in vključuje elemente sistema (Fraser, 1989 v Zabukovec, 1993).
Marentič Poţarnikova (2008, str. 242) jo definira takole: »Razredna klima zajema odnose
med učenci samimi ter učenci in učiteljem, kakor jih vidijo in čutijo udeleţenci.«
Pojma razredna klima pa ne smemo enačiti s socialno klimo, saj gre za oţji pojem, ki
vključuje odnose med posamezniki v razredu. Razredna klima upošteva tudi element
storilnosti ali delovanje posameznika na spoznavnem nivoju. Gre torej za prepletanje različnih
vidikov delovanja posameznikov, ki jih ne moremo izolirati, saj delujejo v stalni interakciji.
Na razredno klimo vpliva narava in intenziteta medosebnih odnosov ter medsebojna pomoč v
socialnem okolju. Druga pomembna kategorija je osebnostna rast in usmeritev lastnega
napredovanja. Odvisna je tudi od sistemskih sprememb, ki vključujejo pravila, jasna
pričakovanja, mehanizme kontrole in spremenljivost sistema (Zabukovec, 1993).
Pri merjenju razredne klime nas zanima obstoječa razredna klima, ki predstavlja aktualno
stanje v razredu in ţelena razredna klima, ki prikaţe ţelje učencev o dogajanju v razredu.
Pomemben je torej odnos med eno in drugo. Obe vključujeta pet dimenzij razredne klime:
zadovoljstvo (veselo, prijetno vzdušje v razredu), napetost (agresivno vedenje učencev),
tekmovalnost (pomembnost doseţkov učencev v odnosu do vrstnikov), teţavnost (teţavnost
šolskega dela) in povezanost (prijateljski odnosi med učenci v razredu) (Zabukovec, 1993).
Ena od raziskav razredne klime je pokazala, da si učenci ţelijo več zadovoljstva in
povezanosti, manj pa napetosti, tekmovalnosti in teţavnosti. V primerjavi z učenci višje
stopnje, zaznavajo učenci niţje stopnje več zadovoljstva in povezanosti. Učencem višje
stopnje pa se zdi šolsko delo bolj teţavno. Razlike v zaznavanju pa je opaziti tudi pri učiteljih,
ki si ţelijo več zadovoljstva, povezanosti in manj napetosti, tekmovalnosti in teţavnosti.
Učitelji pa za razliko od učencev ocenjujejo, da je med učenci več tekmovalnosti, da so manj
povezani, teţavnost je po njihovem mnenju niţja (Zabukovec, 1993).
Opazimo, da lahko isto razredno klimo učenci in učitelji zaznavajo različno, kar se odraţa
tudi pri oblikovanju njihovih ciljev. »Različno zaznavanje razredne klime pa vodi tudi k
različnim rezultatom izobraţevalnega procesa.« (Fraser, 1989 v Zabukovec, 1993, str. 302)
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Naloga učiteljev je zagotavljanje ustreznih pogojev za učenje, kamor sodi tudi oblikovanje
ustrezne klime, na katero vpliva več dejavnikov. Prvi je, kako učitelj sooča učenca s problemi
v spodbudni klimi, kjer lahko poteka učenje, ki vodi k spremembam. Učitelj mora biti to, kar
v resnici je (učiteljeva kongruentnost) in sprejemati druge, takšne kot so in jim biti naklonjen,
saj tako ustvarja ozračje gotovosti. Učitelj ima tudi sposobnost empatičnega razumevanja
učencev. Te značilnosti učiteljeve osebnosti (kongruentnost, naklonjenost, empatičnost)
morajo doţiveti tudi učenci in jih občutiti v odnosu z učiteljem. Učitelj pa se mora zavedati,
da ne more vseh učencev naučiti vsega, lahko pa omogoči za učenje spodbudno okolje
(Rogers, 1985 v Kalin, 2003).
Pri vzpostavljanju ustrezne razredne klime ima pomembno vlogo tudi učiteljev odnos do
napak in pomot. Učenci se velikokrat bojijo, da bodo naredili kakšno napako. Tem se ne
moremo izogniti, lahko pa spremenimo svoj odnos do njih. Na napake moramo gledati kot
moţnost za učenje, saj te spodbujajo k ustvarjalnosti, zbudijo našo radovednost in nam
predstavljajo izziv. Učenec pa po navadi svojo napako prikriva, namesto, da bi se vprašal,
kako je do nje prišlo in se iz tega nekaj naučil. V to jih pravzaprav prisilijo učitelji in starši, ki
od njih zahtevajo popolnost. Temu v šoli dodajo še popravljanje napak z rdečo barvo,
nestrpne odzive na napake in podobno neprimerno obravnavanje napak. Učenec za napako
tako obsoja sebe, ali pa učitelja, saj ga ta pač ne mara. Napakam se začne izogibati tako, da se
reševanja sploh ne loti. Učenec pa, ki je sposoben učenja na svojih napakah, se nanje odzove z
iskanjem novih rešitev (Tomić, 1997). Tudi Valenčič Zuljanova (2003) pri opisu značilnosti
kognitivno-konstruktivistično usmerjenega modela pouka poudarja, da je le v sproščenem
vzdušju, kjer med učenci in med učenci in učitelji vladajo sodelovalni odnosi, lahko način
dela uspešen. Posebej je izpostavljen učiteljev odnos do napak, ki po mnenju avtorice tako
postanejo sestavni del učenja.
Z motivacijsko vzgojnega vidika je pomemben tudi učenčev občutek lastne vrednosti,
sprejetosti v razredu in pri pouku. Učenci se v šoli redko počutijo dobro, to pa je odvisno od
storilnostno usmerjenega vzdušja. To so pravzaprav pohvale ali pa kritike učenčevega dela.
Učenca, ki je naredil napako učitelj po navadi prej opazi in graja. Če je to pogosto, učenec
začne verjeti, da je nesposoben, kar pa shrani tudi v svojo podzavest. Take reakcije uspeh
učencev dejansko preprečujejo, pojavijo pa se tudi obrambne reakcije (npr. beg v bolezen,
agresivnost ...) (Tomić, 1997).
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Marentič Poţarnik in Plut Pregelj (2009) govorita o ustvarjanju psihološke varnosti oziroma
ozračja, v katerem se učenci počutijo dovolj varne in svobodne, da tvegajo izraţati svoje
misli. Otroci se torej morajo počutiti sprejete, da ne občutijo strahu, da se bodo s čim
osmešili. K dobremu ozračju prispeva tudi omogočanje vsakemu, da se oglasi in, kar pogosto
zanemarjamo, medsebojno poslušanje. Kot smo ţe omenili ima pomembno vlogo način
odzivanja na napačne in delno pravilne odgovore učencev. Ključno je, da učitelj spoštuje vse
odzive, kritizira pa izjavo in ne osebnost učenca. Pomemben je ţe sam ton učiteljevega
odziva, saj lahko izraţa nezadovoljstvo, razočaranje ali sprejemanje, včasih pa tudi humor.
Učitelj mora biti pozoren na odnose med učenci, saj sta lahko, zaradi prepirov in zamer, dobro
vzdušje in pogovor onemogočena. Zato je prav, da se posvetimo razreševanju konfliktov (npr.
med razredno uro), kar je del socialnega učenja in ustvarja moţnosti za spoznavno učenje.
Sodelovanje in kvaliteten pogovor pa včasih spodbudi tudi prava mera tekmovalnosti, pri
čemer pa mora učitelj ves čas nadzorovati situacijo in ohranjati primeren način komunikacije
(Marentič Poţarnik, Plut Pregelj, 2009).
Med socialnimi dejavniki učne uspešnosti je torej pogosto omenjena vloga učiteljev.
Pomemben je predvsem njihov način poučevanja, vodenje razreda in kakovost odnosov z
učenci (Puklek Levpušček, Zupančič, 2009).
Razred torej predstavlja socialni kontekst, v katerem učenci zadovoljujejo svoje temeljne
potrebe: po povezanosti, izraţanju lastne kompetentnosti, avtonomiji, socialni opori, čustveni
bliţini, sprejemanju s strani sošolcev in učiteljev in pridobivanju povratnih informacij o
svojih učnih zmoţnostih. Na podlagi izkušenj fizične in psihične varnosti, v odnosu z
različnimi pomembnimi osebami, otrok razvija splošna pričakovanja o sebi v odnosu. Lahko
se zaznava kot vrednega ali nevrednega ljubezni, socialno okolje pa kot zaupanja vredno ali
sovraţno. To vpliva na otrokovo odločanje, predvidevanja dogodkov, interpretacij in odzivov
v socialnih izmenjavah. Novo socialno okolje in z njim nove izkušnje pa lahko otrokova
prepričanja utrjujejo ali pa spreminjajo. Zato je zelo pomembno vedenje učitelja, ki v razred
sprejme prvošolce, saj lahko z ustreznim odnosom spreminja učenčeva negativna prepričanja
in pričakovanja o socialnem okolju. Učenec se bo ob teţavi prej obrnil k učitelju, ki ga
zaznava kot dostopnega in vrednega zaupanja (Puklek Levpušček, Zupančič, 2009).
Ugoden odnos z učenci pa lahko olajša delo tudi učitelju, saj omogoči, da se učenci ţelijo
vključevati v interakcijo z njim, so pripravljeni z njim sodelovati, saj jim ni vseeno, kako se
učitelj počuti. Učenci ga ţelijo bolje spoznati, ga spoštujejo, posnemajo v vedenju in
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ponotranjijo dobre medsebojne izkušnje, s tem pa pridobivajo nova spoznanja, socialne
spretnosti in utrjujejo svoja stališča (Puklek Levpušček, Zupančič, 2009).
Nekateri so mnenja, da je za učinkovit pouk pomembno predvsem discipliniranje učencev.
vendar ne moremo pričakovati, da bomo s tem prispevali k učinkovitemu delu učencev in k
njihovi notranji motivaciji. Poleg dobrega načrtovanja in izvedbe učne ure, uporabljanja
aktivnih učnih metod je torej pomemben sodelovalni odnos, učiteljeva stvarna pričakovanja
do doseţkov posameznih učencev, predvidevanje teţav in čimprejšnje reševanje le-teh
(Puklek Levpušček, Zupančič, 2009).
Vloga učitelja je zelo pomembna tudi pri spodbujanju avtonomije učenca, ki je ena izmed
temeljnih psiholoških potreb posameznika. Gre za učiteljevo vţivljanje v učenčev poloţaj, s
katerim prepoznava njegove potrebe, mu nudi moţnost izbire in ne uporablja pritiskov in
zahtev. Raziskava, v kateri so ugotavljali povezavo med ţeleno razredno klimo in učnimi
doseţki, je pokazala, da se pri učencih, ki samostojno iščejo pot pri reševanju nalog,
pojavljajo poglobljene učne strategije, ki so povezane z višjo kvaliteto učnih doseţkov. Ti
učenci čutijo odgovornost do svojega učenja, od učitelja pa pričakujejo spodbude v tej smeri
(Zabukovec, 1993, Puklek Levpušček, Zupančič, 2009).
Zadovoljitev potrebe po čustveni povezanosti, ne le s sošolci, ampak tudi z učitelji, je torej
pomembno pri oblikovanju ugodnega vzdušja v razredu. Raffini (v Grabar, 2006) pripadnost
in povezanost učencev v razredu opisuje kot gonilo notranje motivacije in dodaja, da je razred
veliko uspešnejši, če je med učenci spletenih veliko prijateljskih vezi. Kalinova (2003) pa
poudarja, da je od pogojev dela v razredu, kulture in klime, zaupanja med učenci in učitelji,
njihovega sodelovanja in odnosov odvisno delo učencev in njihova motivacija.
2.1.3.2

Osebnost

Med psihološke dejavnike učne uspešnosti sodijo tudi osebnostne značilnosti učencev, ki jih
po Puklek Levpušček, Zupančič (2009) lahko razloţimo s petimi robustnimi osebnostnimi
potezami. Ekstravertnost zajema posameznikovo pozitivno čustvovanje, zanimanje za ljudi
in dogodke, ţivahnost, dinamičnost in asertivnost. Sprejemljivost se nanaša na kakovost
medsebojnih odnosov. Vestnost vključuje značilnosti, ki so potrebne pri doseganju nečesa,
kar se najbolj izrazi pri učenju in delu. Nevroticizem ali čustvena nestabilnost je povezana z
negativnimi čustvi in pomanjkanjem samozavesti. Odprtost sestavljajo značilnosti povezane
s sposobnostmi, kot so spretnosti, zanimanja, radovednost, ustvarjalnost itd.
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Na podlagi številnih raziskav o povezanosti osebnostnih potez z učno uspešnostjo, so mnogi
avtorji prišli do podobnih ugotovitev. Učne doseţke sta najbolje napovedali učenčeva vestnost
(delavnost, natančnost, skrbnost) in odprtost (bistrost, ustvarjalnost, ţelja po učenju).
Organiziranost pri učenju, samodisciplina in motiviranost za doseganje ciljev pri učenju
očitno ugodno vplivajo na učne navade in količino vloţenega truda. Poleg tega pa je
pomembna tudi odprtost, verjetno zaradi povezanosti z inteligentnostjo. Manjši vpliv se je
pokazal pri ostalih treh potezah, ali pa vplivi niso tako enoznačni. Visok nevroticizem na eni
strani zavira učno uspešnost, ker povečuje anksioznost, na drugi strani pa povečuje
zaskrbljenost in perfekcionizem, ki velikokrat pripeljeta do večje učne uspešnosti. Niţji vpliv
se je pokazal tudi med ekstravernostjo (zgovornost, spontanost, druţabnost, asertivnost) in
učno uspešnostjo, ki je večji pri osnovnošolcih, pri starejših učencih pa je negativen (Puklek
Levpušček, Zupančič, 2009).
2.1.3.3

Motivacija

Poleg priprave učencev na učenje je najpomembnejša naloga etape uvajanja, da pri učencih
spodbudi motivacijo za učenje, saj brez motivacije ni uspešnega učenja (Tomić, 2000).
Najprej pa si poglejmo, kaj sta to motiv in motivacija.
Za vsako dejavnostjo obstaja določen motiv. Tudi pri učenju motivi ţenejo učence k
intelektualnim, čustvenim, socialnim in drugim aktivnostim (Tomić, 2000). Strmčnik (2001,
str. 308) jih definira takole: »Motivi so dani ali pridobljeni sproţilci, »nagibi volje«, ki
določena ravnanja spodbujajo ali pa zaustavljajo.«
Motivi izvirajo iz različnih področij: biološke osnove, navade, veselje do dela, ustvarjalnost,
uspeh, socialni odnosi, celotno ozračje, uzaveščenost, občutek lastne vrednosti, zanimanje
(Strmčnik, 2001).
Strmčnik (2001) motive glede na izvor loči v tri skupine:
Primarni so oprti na učne vsebine, izkušnje, na zadovoljevanje sposobnosti in ustvarjalnosti.
Motiviranost je tukaj neposredno povezana z učno aktivnostjo in učno vsebino. Učitelj razvija
interese učencev, zato so za učenje bolj motivirani, motivirajo pa jih tudi rezultati sami.
Sekundarni motivi so posredni in niso povezani z učno vsebino. Izhajajo iz posledic učenja
(ocene, priznanje, nagrade, ustreči učitelju ali staršem ...) Lahko pa jih okrepijo zanimive učne
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oblike in metode in privlačnost učitelja. Ko pa se tega učenci navadijo, taka motivacija po
navadi mine.
Terciarni motivi pa so najbolj oddaljeni od vsebine učne aktivnosti, učnih procesov in
učencev samih. To so učni pogoji, navade, reţim, učni prostor, čas učenja, splošni socialni
odnosi, delovna klima itd. (Strmčnik, 2001).
Šolsko učenje po navadi temelji na zunanjih motivih, ki pa ne dosegajo ţelenih ciljev. Učitelji
se preveč ukvarjajo z učno snovjo, namesto z učenci in njihovimi interesi. Da bo motiviranje
uspešno, moramo zunanje spodbude povezati z notranjimi, tako bodo učenci notranje
motivirani. Vsak motiv je torej povezan s ciljem, ki ga ţelimo doseči. Čim močnejši je motiv,
bolj si ţelimo ta cilj doseči (Tomić, 2000).
Beseda motivacija, latinsko motus, pomeni gibanje. Za uspešno učenje moramo spodbuditi
učenčev um, torej gre za notranjo motivacijo. Pomembna pa je tudi vedoţeljnost ali teţnja po
raziskovanju in spoznavanju novega. Če pa hočemo to vzbuditi, moramo najprej pritegniti
učenčevo pozornost (Tomić, 2000).
Pečjak (1986, str. 22) dodaja: »Ni učenja brez motivov. Motivacija ja proces zbujanja in
usmerjanja posameznikove aktivnosti k ciljem.« »Motivacija pri pouku je ustvarjanje in
upoštevanje učnih in storilnostnih potreb učencev. Za uspeh pri učenju ni pomembno le, da se
znamo učiti, ampak tudi, da smo pripravljeni usmerjati svojo energijo v doseganje
zastavljenih učnih ciljev.« (Blaţič idr., 2003, str. 42)
»Učna motivacija je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji, obsega vse, kar daje
pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost.« (Marentič
Poţarnik, 2008, str. 184)
Juriševič (2012) učno motivacijo opredeli kot posebno vrsto motivacije, ki jo v kontekstu
šolskega učenja izraţa učenec s svojim vedenjem. Ta učni proces najprej aktivira, nato pa ga
usmerja do zaključka učnega cilja. Motivacijski proces tvorijo motivacijske sestavine, to so
interesi, ambicije, samopodoba, cilji, zunanje spodbude, vrednote … (Juriševič, 2006).
Učenec je osrednji vir lastnega motivacijskega delovanja, saj je motivacija v njem. Ne
moremo mu torej dati motivacije, lahko pa to motivacijo z različnimi motivacijskimi
spodbudami negujemo, krepimo ali zniţujemo. Učence torej motiviramo ali pa demotiviramo
za delo v šoli (Juriševič, 2012).
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Ko govorimo o učni motivaciji, nas zanima, kaj učenca pripravi k učenju, ga pri tem usmerja,
določa intenzivnost učenja in mu omogoča, da pri učenju vztraja. Je pomemben psihološki
dejavnik učne uspešnosti, saj nemotiviranost učenca ogroţa njegovo kakovostno učenje. Bolj
motivirani učenci se nekaj naučijo bolj kakovostno, saj uporabljajo višje in kompleksnejše
spoznavne procese (Peklaj idr., 2009, Juriševič, 2012).
Večina avtorjev motivacijo deli na zunanjo in notranjo. Zunanje smo motivirani, kadar neko
dejavnost opravljamo zaradi zunanjih posledic, kot so ocene, pohvale, priznanje s strani
drugih in izogibanje kazni. Cilj ni v dejavnosti, ampak zunaj nje, v posledici. Če izvor
zunanje podkrepitve izgine, dejavnost prekinemo, torej motivacija ni trajna (Marentič
Poţarnik, 2002).
Pri notranjem motiviranju pa nas k dejavnosti spodbudijo notranji dejavniki: zanimanje,
radovednost, ţelja po spoznavanju novega. Cilj delovanja je v dejavnosti sami, izvor
podkrepitve pa v nas. Ţe proces je vir zadovoljstva in je bolj pomemben od rezultata. Je
trajnejša in ostane tudi brez zunanjih podkrepitev (Marentič Poţarnik, 2008, Peklaj idr.,
2009). Notranja motivacija je dokazano vrednejša in vodi do kakovostnejšega procesa in
rezultatov. Notranje motiviran učenec je pripravljen v dosego cilja vloţiti večji napor, izbira
teţje in bolj izzivalne naloge, vztraja pri učenju brez zunanje kontrole in ohrani interes tudi
pozneje. Sam uravnava proces učenja, saj zna samostojneje presojati, kdaj so njegovi doseţki
dobri. Ker pa na to vrsto motivacije ne moremo vedno računati, jo nadomeščamo z zunanjimi
podkrepitvami (Marentič Poţarnik, 2002).
Učencev pa ne moremo razdeliti na zunanje motivirane za učenje in tiste, z notranjimi
spodbudami zanj. Kognitivni psihologi si glede povezanosti niso povsem enotni. Večina
motivaciji predstavlja kot dve skrajnosti v kontinuumu, tako ima lahko učenec visoko
notranjo, hkrati pa nizko zunanjo motivacijo. Lahko sta obe izraţeni visoko, obe nizko, ali pa
v eni situaciji prevladuje ena, v drugi druga. Nekateri opozarjajo, da ju moramo opredeliti in
meriti kot dve neodvisni dimenziji, spet drugi pa zagovarjajo teorijo samodoločenosti. To
pomeni, da je na enem skrajnem polju kontinuuma popolno neodvisno odločanje za dejavnost
(notranja), na drugi pa popolna odvisnost od drugih pri odločanju za dejavnost (zunanja).
Učenec lahko torej svoje učenje doţivlja kot zunanje nadzorovano, samouravnajoče pod
vplivom notranjega pritiska, samouravnajoče z delnim notranjim nadzorom ali kot
samouravnajoče s popolnim notranjim nadzorom (Peklaj idr., 2009).
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Kadar se znajdemo v situaciji, ko je cilj doseţek in se ta vrednoti, govorimo o storilnostni
motivaciji. Lahko ji rečemo tudi motivacija za doseţek, ki jo usmerjata dva motiva: ţelja po
uspehu in ţelja po izogibanju neuspeha (Peklaj idr., 2009). Avtorji uporabljajo pojem ciljna
usmerjenost, ki se ne nanaša toliko na končni doseţek, ampak opredeljuje učenčevo
motivacijsko usmerjenost v situacijah, kjer mora pokazati svoje znanje, sposobnosti in
zmoţnosti. Dve temeljni usmerjenosti, ki so jih zasledili v raziskavah sta usmerjenost v
obvladovanje naloge in v razvoj lastnih zmoţnosti ter usmerjenost v lastne zmoţnosti v
kontekstu primerjave z drugimi (Puklek Levpušček, Zupančič, 2009).
Raziskava Puklek Levpuškove in Zupančičeve (2009) je pokazala, da so najbolj učno uspešni
učenci z visoko usmerjenostjo k obvladovanju učne snovi in nizko usmerjenostjo k
izkazovanju lastnih zmoţnosti. Najvišje tveganje za šolsko neuspešnost pa imajo učenci, ki se
pri pouku ne usmerjajo v obvladovanje učne snovi in razvoj lastnih zmoţnosti.
K učni uspešnosti učenca pa prispeva tudi zaznana učna samoučinkovitost, s katero avtorji
opisujejo posameznikovo prepričanje o njegovih zmoţnostih za učenje ali opravljanje neke
dejavnosti. Zaznana visoka samoučinkovitost na določenem področju ima pozitiven učinek
pri zastavljanju višjih ciljev učenca, ta se ne boji neuspeha in spreminjanja učnih strategij, če
se te izkaţejo za neuspešne. Seveda to ni dovolj za uspešno delo v učni situaciji, saj so
potrebne tudi sposobnosti, znanje, posameznikovo prepričanje o vrednosti učenja in njegova
prizadevnost (Puklek Levpušček, Zupančič, 2009).
Posameznik pa prepričanja o samoučinkovitosti oblikuje na podlagi: predhodnjih izkušenj z
nalogo (če je bil učenec na primer pri neki dejavnosti uspešen, bo bolj prepričan o lastni
učinkovitosti pri tej dejavnosti in obratno), opazovanja drugih, ki izvajajo nalogo (modelno
učenje, pri katerem uspešnost učenčevega vzornika spodbudi k prepričanju, da je tudi sam
zmoţen opraviti nalogo), socialnega prepričevanja (povratne informacije o uspešnosti, ki jih
učenec dobiva iz okolja vplivajo na raven samoučinkovitosti, predvsem če jo podaja za
učenca verodostojna in izkušena oseba) ter razlag telesnih in čustvenih stanj ob izvajanju
naloge (raven samoučinkovitosti se zniţa, če smo ob reševanju naloge napeti in zaskrbljeni,
zviša pa se takrat, ko smo pozitivno vznemirjeni in se izziva veselimo) (Puklek Levpušček,
Zupančič, 2009, Juriševič, 2012).
Raziskovalci so ugotovili, da so učenci, ki imajo pozitivna prepričanja o sebi tudi učno bolj
uspešni. Učinki prepričanj o lastni učni učinkovitosti pa so predmetno specifični, saj je lahko
zaznava samoučinkovitosti različna od predmeta do predmeta. Na uspešnost pri reševanju, na
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primer matematičnega problema, tako deluje zaznana samoučninkovitost na tem področju in
ne toliko splošno prepričanje o lastnih zmoţnostih (Puklek Levpušček, Zupančič, 2009).
V razredu je zato pomembno izvajanje dejavnosti, ki so usmerjene v razvijanje pozitivnega
odnosa učencev do lastnih učnih zmoţnosti, pri čemer ima pomembno vlogo učitelj s svojim
načinom vodenja razreda in komunikacije z učenci, o čemer smo govorili ţe pri oblikovanju
razredne klime (Puklek Levpušček, Zupančič, 2009, Juriševič, 2012).
Pripravljenost učenca, da se potrudi in nekaj kakovostno nauči, je odvisna od veliko različnih
dejavnikov. To so lahko osebnostne značilnosti in sposobnosti učenca, značilnosti zunanjega
okolja in sama učna naloga. Na podlagi raziskav pa je najmočnejši napovednik učne
motivacije dimenzija vestnosti, ki smo jo opazili tudi pri obravnavi osebnostnih značilnosti
(Peklaj idr., 2009).
V motivacijskem procesu sodelujejo različne motivacijske sestavine, ki jih delimo na
motivacijske pobudnike (spodbudijo motivirano vedenje) in motivacijske ojačevalce
(vzdrţujejo motivirano vedenje med učenjem). Ti se povezujejo s posameznimi stopnjami
učnega procesa (Juriševič, 2012).
Juriševičeva (2012) na podlagi raziskav razlikuje pet motivacijskih vzorcev:
-

Učno tekmovalni učenci, ki se učijo zato, ker ţelijo biti učno uspešni, svojo učno
uspešnost pa pripisujejo svojim učnim sposobnostim. Dosegajo najboljše učne
rezultate med motivacijskimi skupinami.

-

Učno aktivni učenci se učijo zato, ker jih učna snov zanima, jo ţelijo obvladati in jim
znanje predstavlja vrednoto. Imajo dobro učno samopodobo, v povprečju pa ne
izstopajo z učnimi rezultati.

-

Učno nesamozavestni učenci se učijo zato, ker jih je strah učnega neuspeha ali
kaznovanja, zavedajo pa se pomembnosti znanja in vrednote učenja. Zato se veliko
učijo, pri tem pa jih ovira slaba učna samopodoba.

-

Učno pasivni učenci se prav tako učijo zaradi straha pred učnim neuspehom in
kaznovanjem, vendar ne kaţejo ţelje po učnih doseţkih. Učna snov jih ne zanima,
učijo pa se le za doseganje minimuma, zato v povprečju dosegajo niţjo učno
uspešnost.
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Učno nemotivirani učenci niso ne notranje ne zunanje motivirani, hkrati pa imajo
nadzor nad svojim učenjem, nimajo strahu pred njim in se mu ne izogibajo. V
povprečju so učno uspešnejši od drugih skupin.

Učitelj jih mora najprej prepoznati, nato pa lahko upošteva smernice za motiviranje učencev z
naštetimi motivacijskimi vzorci, ki jih navaja Juriševičeva (2012). Učno tekmovalne učence
najbolje motiviramo tako, da jim zagotovimo dovolj tekmovalnih situacij, poleg tega pa jih
spodbujamo k še drugim motivacijskim pobudnikom in jih učimo, kako naj se učijo. Učno
aktivnim učencem skušamo zagotoviti čim več učnih nalog, za katere imajo interes in učno
podporo pri učenju, pomembno pa je tudi spodbujanje k zunanji motiviranosti, na tistih
področjih, kjer niso notranje motivirani. Učno nesamozavestni učenci potrebujejo take učne
dejavnosti in povratne informacije, s katerimi krepimo njihovo samopodobo, pomagamo jim
tudi pri usvajanju učinkovitih učnih strategij. Pri učno pasivnih učencih je naša največja
naloga ustvariti učno varno in spodbudno okolje, v katerem z učno snovjo in aktivnostmi
razvijamo različne motivacijske pobudnike, hkrati pa krepimo učno samopodobo. Učno
nemotivirane učence pa najbolje motiviramo tako, da pri pouku izhajamo iz njihovih
interesov, spodbujamo razvoj učnih ciljev in tako razvijamo notranjo in zunanjo motivacijo
(Juriševič, 2012).
Če se osredotočimo na učno okolje, na učenčevo motivacijo pomembno vplivajo značilnosti
učiteljevega vodenja razreda in prepričanje učitelja, kaj učence spodbuja k učenju. Pomembno
je tudi druţinsko okolje učenca, oziroma socialno-ekonomske razmere, v katerih ţivi,
intelektualne pobude s strani druţine, vključenost staršev v njegovo izobraţevanje, vrednote
izobraţevanja in učne uspešnosti v druţini itn. (Peklaj idr., 2009).
Vrsta in stopnja učne motivacije pa sta odvisni tudi od specifičnega konteksta, v katerem se
učenje dogaja. Taki motivaciji, ki se navezuje na posamezne predmete v šoli, pravimo
specifična učna motivacija. Motivacijska prepričanja učencev (primerjanje lastnih učnih
zmoţnosti z drugimi, ocena verjetnosti uspeha ali neuspeha pri neki učni dejavnosti, ocena
teţavnosti učne naloge …) so notranje pobude, ki močno soodločajo o kakovosti pristopa k
učenju, s tem pa tudi o učni uspešnosti (Peklaj idr., 2009).
Vsaka šola si prizadeva, da učence motivira za učenje, saj kot pravi Brajša (1995), so le
motivirani učenci lahko uspešni učenci. Kakovost in uspešnost motiviranja učencev pa je
naloga učiteljev, za kar je priporočljivo, da naredijo motivacijski načrt. Najprej je pomembno,
da upoštevamo individualne razlike učencev in na podlagi analize motiviranosti učencev in
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njihovih motivacijskih vzorcev, opredelimo motivacijske cilje. Na podlagi teh izberemo
motivacijske strategije, ki jih moramo prilagoditi starosti in potrebam učencev. Poleg tega je
pomembno, da pri tem upoštevamo tudi predloge učencev, saj tako dobijo občutek, da lahko
nadzorujejo učni proces, so avtonomni in hkrati uspešni (Grabar, 2006, Marentič Poţarnik,
2008).
Motivacijske spodbude, s katerimi lahko učitelji motivirajo učence v šoli, lahko razdelimo v
dve skupini:
-

Didaktične motivacijske spodbude (organizacija učnega okolja in učenja, učne
metode, izbira nalog in didaktičnega materiala).

-

Psihološke motivacijske spodbude (povratne informacije o učenju in doseţkih učenca,
učna podpora in usmerjanje pri učenju, učitelj kot vzor itd.) (Juriševič, 2012).

Skozi leta so se oblikovali integrirani modeli spodbujanja učne motivacije. Med najbolj
znanimi je model TARGET (Ames, 1992; Epstein, 1989 v Juriševič, 2012), ki poudarja
različna področja, kjer lahko učitelj spodbuja učno motivacijo. Pozoren mora biti, da so učne
naloge za učence smiselne in zanimive, da učenci med poukom doţivljajo občutek
samostojnosti in odgovornosti ter dobivajo ustrezne individualne informacije o svojem učenju
in doseţkih. Učitelj naj tudi spodbuja sodelovalno učenje in s tem zmanjšuje tekmovalnost,
učence pa naj ocenjuje glede na individualne doseţke in napredovanje. Poskrbeti mora, da
imajo učenci dovolj časa za učenje, še posebej pri zahtevnejših učnih nalogah (Juriševič,
2012).
Mnogi didaktiki so kritični do uporabe zunanjih motivacijskih spodbud, saj naj bi sistem
pohval in graj zmanjševal notranjo učno motivacijo. Menijo, da bi se morali namesto
izpopolnjevanja načinov točkovanja, ocenjevanja in nagrajevanja osredotočiti na načine, kako
pri učencih povečati notranjo motivacijo, na primer z uvajanjem zanimivejših, izzivajočih
učnih aktivnosti, ob večji moţnosti samostojne izbire in odločanja (Marentič Poţarnik, 2003).
Nasprotno dajejo učencu jasnejšo predstavo o njegovem učnem delu in ga tako motivirajo za
nadaljnje učenje učiteljeve povratne informacije. Z njimi učitelj učencu sporoča, kako
natančen je pri učenju in mu po potrebi poda nasvet, kako izboljšati učenje in doseči višjo
raven znanja. Imajo torej formativno, sumativno in motivacijsko funkcijo (Juriševič, 2012).
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Puklek Levpušček in Peklaj (2011) sta skozi raziskavo prišli do zaključka, da je za pozitivne
rezultate v učni situaciji z motivacijskega vidika najpomembnejša usmerjenost študentov v
obvladovanje znanja in razumevanje vsebin. Motivacijski in čustveni dejavniki so v procesu
učenja vsekakor pomembni, saj omogočijo boljše rezultate v znanju.
Ob poudarjanju vloge motivacije se mnogi sprašujejo, kaj je pomembnejše za uspešno učenje,
sposobnosti ali motivacije učencev. Pečjak (1986, str. 22) na to vprašanje odgovarja z
zanimivo primerjavo: »To je tako, kot bi se spraševali, kaj bolj vpliva na nastanek valov: voda
ali veter? Voda je samo moţnost za nastanek valov. Valovi pa nastanejo, če zapiha veter.«
Sposobnost torej pomeni moţnost za učenje, ki jo uresničujejo motivi. Za mnoge šolske
neuspehe tako ni krivo pomanjkanje sposobnosti, temveč pomanjkanje motivacije (Pečjak,
1986).

2.1.4 Metodična stran uvajanja
»Učna metoda pomeni načrtno in sistematično, pojavu, sposobnostim in posebnostim učencev
ustrezne načine pouka, ki najzanesljiveje vodijo k postavljenemu smotru.« (Podhostnik, 1977,
str. 85)
Metode so zelo povezane z vsemi drugimi didaktičnimi področji in so sestavni del učnega
procesa v vseh etapah učnega procesa (Poljak, 1974).
V metodah pouka se prepletajo aktivnosti poučevanja in učenja in zajemajo učiteljeve in
učenčeve aktivnosti, ki so v funkciji pridobivanja znanja. S tem pa ne mislimo le
posredovanje znanja kot v preteklosti, ampak gre predvsem zato, da učenec z lastno
aktivnostjo pride do znanja. Sam namreč išče in uporablja vire, odkriva, oblikuje in
samooblikuje potrebno znanje, spoznava metodološke pristope, razvija lastne metodične
načine pridobivanja znanja, spoznava in oblikuje kriterije za sprotno in končno vrednotenje
svojega znanja. Tako se je tradicionalni razlagalno-posredovalni učni proces razvil v proces
komunikacije in interakcije med učitelji in učenci. Seveda to ne pomeni, da je učenčevo
učenje bolj pomembno od učiteljevega poučevanja, saj sta ti dve dejavnosti zelo povezani in
ena brez druge ne funkcionirata. Samostojnemu učenju je tako potrebno dodati tudi
posredovanje nekaterih gotovih znanj. Ne gre torej za odpravo poučevanja, ampak ga je
potrebno le prilagoditi novi obliki vzgojno-izobraţevalnega procesa (Blaţič idr., 2003).
Z metodičnim ravnanjem učitelj vpliva na delovanje učencev, da laţje in bolje sprejemajo in
usvajajo izobraţevalno snov, spoznavajo in razvijajo lastne delovne postopke izobraţevanja in
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učenja. V metodah pouka se prepletajo: poti za doseganje ciljev, učiteljev in učenčev stik z
resničnostjo, odnosi med učitelji in učenci, učiteljevo spodbujanje, učiteljeva pomoč
učencem, različni miselni, psihomotorični in emocionalni procesi, procesi doţivljanja,
različne organizacijske didaktične oblike (Blaţič idr., 2003).
Metoda izobraţevanja pa ni samo pot do cilja, ampak tudi cilj sam. Učenci metode tudi
spoznavajo in razvijajo svoje lastne, torej se učijo, kako se učiti (Blaţič idr., 2003).
Tomićeva (2000) učne metode deli na verbalno-tekstualne (metoda ustne razlage, pogovora,
metoda dela s tekstom), ilustrativne-demonstracijske, laboratorijsko-eksperimentalne in
metode izkustvenega učenja.
Katere metode je najprimerneje uporabiti za pouk določene teme ali enote, je pogosto
vprašanje učiteljev. Nanj pa ni mogoče dati enoznačnega odgovora, saj je izbira metode vedno
odvisna od več dejavnikov. Poleg tega pa izkušnje kaţejo, da je učni proces uspešen le, če
uporabljamo različne metode (Tomić, 2000).
Dejavniki, ki jih upoštevamo pri izbiri učnih metod so: učna vsebina, tip učne ure, posamezne
etape v učnem procesu in cilji učne enote, razvojna stopnja učencev, razvitost različnih
sposobnosti in spretnosti učencev, gmotno-tehnična podlaga, število učencev, lokacija šole,
časovna omejitev, učiteljeva osebnost (Tomić, 2000).
Profesionalno nesprejemljivo je razlikovati dobre in slabe učne metode, saj vse sestavljajo
celoto načinov izvajanja pouka in je vsaka metoda dobra, če jo izberemo premišljeno in jo
znamo uporabljati tudi v praksi. Teoretično znanje o metodi še ne doseţe njenega namena, saj
jo kakovostno naredi šele ustvarjalno delovanje učencev in učitelja. Učitelj zato svoje znanje,
ki ga prinese iz fakultete najbolje obogati s praktičnim delovanjem. Vseskozi pa mora
razmišljati o tem, na kakšen način se učenci učijo in kakšne metode poučevanja uporablja sam
(Tomić, 2000). V posamezni učni situaciji je potrebno izbrati najučinkovitejšo in najbolj
ekonomično učno metodo, kar je temeljni kriterij pri njeni izbiri. Da bi torej popolnoma
izpolnili nalogo pouka, mora biti ta izbira premišljena, saj z njo dosegamo dinamičnost in
ekonomičnost učnega procesa (Poljak, 1974).
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2.2 TEMELJNE FUNKCIJE UVAJANJA
2.2.1 Napoved učnih ciljev
Na začetku učence seznanimo s tem, kaj, zakaj in kako se bodo učili, saj je za njih ta
informacija pomembna, hkrati pa ima ţe motivacijsko vlogo. Če tega ne vedo, od njih ni
mogoče pričakovati, da se bodo učili. Nekaj delati, brez smisla je podobo prisiljevanju
(Strmčnik, 2001).
Človekova potreba je, da ve, kaj bo delal in čemu, učenci pa pri tem začutijo napetost med
tem, kar ţe znajo in novim. To napetost ţelijo s spoznavanjem novega preseči in ponovno
vzpostaviti notranje ravnoteţje, kar vzbudi njihovo zanimanje (Javornik Krečič, 2004).
Klasični didaktiki dajejo večji poudarek učni vsebini in temu, kako ta prestavlja stroko, manj
pa temu, kako jo sprejema učenec in kakšen smisel ima zanj. Sodobni didaktiki (Patry, 2004 v
Marentič Poţarnik, Plut Pregelj, 2009) poudarjajo načelo aktivnosti učenca in menijo, da je
prvi korak pri poučevanju ustvarjanje smisla učenja za učence. Učni problem mora torej imeti
smisel tudi za učence in ne le za učitelje ali načrtovalce učnih načrtov. Da učenci vzamejo
problem za svojega, moramo torej izhajati iz njihovih interesov.
Kritiki se na to odzivajo s prepričanjem, da zaradi upoštevanja interesov učencev trpi
sistematičnost in preglednost nekega področja. Vendar pa zagovorniki odgovarjajo, da se čas,
ki ga namenimo pomoči učencu, da se mu razjasni smiselnost učne vsebine, bogato obrestuje
pri poznejšem učenju. Pri tem pa moramo upoštevati tako razvojno stopnjo učenca, kot tudi
vsebinsko povezanost predmetnega področja z učenčevimi izkušnjami in problemi iz
vsakdanjega ţivljenja in okolja (Marentič Poţarnik, Plut Pregelj, 2009).
Pomembno je tudi, na kakšen način učne cilje napovemo. Nekateri učitelji na primer to
naredijo vedno na enak način in rutinsko preberejo le naslov učne teme ali enote, nato pa ţe
nadaljujejo z razlago učne snovi (Strmčnik, 2001). Po mojem mnenju je to neprimerno, saj
učenci zaradi tega dobijo odpor ţe na samem začetku ure, kasneje pa se na to ţe tako
navadijo, da te informacije avtomatično kar preslišijo.
Napoved naj bo torej jasna, zanimiva in privlačna (Kramar, 2009). Prav je, da je napoved
kratka, vseeno pa omogočimo, da se učenci srečajo z učno vsebino in si ustvarijo neko
splošno sliko o njeni uporabnosti in podlagi za razumevanje drugih tem. Učitelj lahko
napoved okrepi z različnimi prikazi ali krajšimi demonstracijami (Kramar, 2009, Strmčnik,
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2001). Šilih (1970) meni, da mora biti napoved učnih ciljev določena, a ne preveč podrobna,
da bi ţe vnaprej podajala rešitev.
Njihovo motivacijsko vlogo poudarja tudi Marentič Poţarnikova (2008), vendar opozarja na
primeren način pribliţanja le-teh učencem. Pravi, da je pomembno, da jih učitelj zna
predstaviti v konkretni, oprijemljivi in privlačni obliki.
Šilih (1970) pa priporoča, da v kolikor je mogoče, učencem omogočimo, da učni smoter
napovedo kar sami v obliki problema, naloge, hipoteze ali projekta. Učitelji naj bi torej vedno
teţili k neposredni aktivnosti učencev, zato naj jih ne bi le seznanili z vsebino in metodičnim
potekom, ampak jim omogočili, da vplivajo nanje s svojimi predlogi, ţeljami in interesi.
Učitelj te predloge upošteva in se jim prilagaja pri obravnavi nove učne snovi (Javornik
Krečič, 2004).

2.2.2 Ponovitev predznanja
Ponovitev predznanja je naslednja naloga uvajanja, ki ga pogosto menjamo s preverjanjem,
kar pa ni, saj temelji na obujanju predznanja in ne na ugotavljanju razumevanja učne snovi. S
ponavljanjem pa lahko poveţemo tudi preverjanje domačih nalog (Strmčnik, 2001).
Zavedati se moramo, da je uvodna ponovitev nujna, saj je dokazano, da je glavni vzrok za
učni neuspeh ravno neobvladovanje predznanja, ki je temelj za nadaljnje delo. Predznanje pa
mora biti neposredno povezano z novo učno vsebino, saj nam drugače nič ne koristi.
Vsekakor mora biti načrtovano vnaprej in s premislekom. Nima pa samo tega namena, saj
hkrati utrjujemo in izpopolnjujemo samo predznanje (Strmčnik, 2001, Javornik Krečič, 2004).
Pomen prejšnjega znanja za nadaljnji uspeh pri učenju potrjujejo številne raziskave. Pogosto
pa s predznanjem mislimo le na količino podatkov, ki smo si jih zapomnili, pravzaprav pa
vsebuje tudi globino razumevanja, strukturo in načine pridobivanja znanja. Kognitivisti
pravijo, da je za uporabnost znanja in za nadaljnje učenje pomembna predvsem strukturiranost
znanja oziroma pojmovne mreţe, ki si jih ustvarijo učenci. Pri tem ima pomembno vlogo tudi
učni transfer (Marentič Poţarnik, 2008).
»Transfer učenja je prenos učnega učinka s prejšnjega na nadaljnje učenje, z enega
predmetnega področja na drugo pa tudi iz znanih okoliščin, npr. šolskih, v nove – ţivljenjske
in poklicne.« (Marentič Poţarnik, 2008, str. 98)
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Poznamo pozitivni transfer, kjer gre za pozitivne učinke prejšnjega na nadaljnje učenje ter
negativnega, pri katerem prejšnje znanje in izkušnje na novo učenje vplivajo negativno.
Učitelj se mora tega zavedati in z ustrezno izvedeno ponovitvijo spodbujati predvsem
pozitivni transfer. Učencu pa pri uspešnem prenašanju znanja na novo snov ali drugo področje
pomaga tudi poznavanje lastnega načina spoznavanja in učenja, kar z eno besedo imenujemo
metakognicija. Učitelj jo lahko spodbuja s primernimi navodili za spremljanje in uravnavanje
učenja in s tem prispeva k kvalitetnejšemu znanju učencev. K razvijanju transfera lahko
prispeva z jasno napovedjo, kakšen transfer lahko učenci pričakujejo in kakšna je njegova
korist. Upoštevati mora predznanje učencev in jim po potrebi pomagati odpraviti vrzeli, jih
navajati na medpredmetno povezovanje znanj in razvijati njihovo samozavest za uporabo
znanja na raznih področjih (Marentič Poţarnik, 2008).
Tudi Jelavić (1998) opozarja, da je predznanje eden izmed predpogojev uspešnega učenja in
da je potrebno, pred pridobivanjem novega znanja, znanje prejšnje snovi ponovno priklicati,
ponoviti, razjasniti nejasnosti in staro znanje izpopolniti. Le tako je znanje, na katerem bomo
gradili, kakovostno in dober temelj za dodajanje novega.
Kakovost in struktura sta tako zelo pomembna za nadaljnje uspešno učno delo, česar bi se
morali zavedati predvsem učitelji. Ţal pa se učitelji velikokrat kar predajo, od učencev
predznanja sploh ne pričakujejo in zato proces posredovanja novega znanja začenjajo brez
navezave nanj. S tem se izgubi bistvo procesa učenja in prekine učni transfer, zato je še kako
pomembno, da učitelj ugotavlja predznanje učencev in ugotovitve upošteva pri nadaljnjem
delu v razredu (Marentič Poţarnik, 2008).
Uvodno ponavljanje pa naj ne bo tako, da bodo učenci le ponavljali prejšnje snovi, ampak jo
bodo tudi razširjali, poglabljali, dopolnjevali ali uporabljali na novih primerih. Usmerimo ga
lahko v ugotavljanje znanja in izkušenj učencev o snovi, ki jo bomo obravnavali in odnosa
učencev do nje (Kramar, 2009). Marentič Poţarnik in Plut Pregelj (2009) opisujeta, da je
najprej potrebno ugotoviti, kaj učenci vedo in razumejo ter, da lahko učenčeve ideje, včasih
tudi napačni pojmi, postanejo izhodišče pouka, ki vodi do razumevanja.

2.2.3 Motiviranje
Ob učenju se velikokrat pojavijo razne teţave, ki pa jih lahko premostimo, če smo zanj
motivirani. Uvodno etapo nekateri imenujejo kar uvodna motivacija, kar pokaţe kako zelo
pomembna je njena vloga. Z njo skušamo predvsem zbuditi zanimanje in vedoţeljnost
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učencev in s tem povečati učno aktivnost, ki vpliva na uspeh ali neuspeh učne ure (Blaţič idr.,
2003, Javornik Krečič, 2004).
Vedoţeljnost ima pomemben vpliv na učenje, saj zbuja pozornost tudi pri manj zanimivih
učnih temah. Nekateri učenci so vedoţeljni ţe po naravi, pri drugih pa moramo spodbuditi
interese za elemente v učnih temah. Pri tem pa ne smemo pretiravati, saj so lahko učenci
zaradi prevelikih pričakovanj na koncu razočarani. Na vedoţeljnost najbolj vplivajo interesi in
izkušnje učencev, ki so različni od učenca do učenca (Strmčnik, 2001).
V uvodnem delu je torej le začetek učnih motivov, obstaja pa nekaj takih, ki so bolj specifični
za uvodno motiviranje. Ker so konkretnejši se z njimi ukvarjajo specialne didaktike, nekaj pa
je skupnih vsem učnim dejavnostim. To so učni cilji, ki smo jih ţe omenili, ti pa doseţejo svoj
namen, če je učni cilj tudi motiv ali obratno in če se z njim identificira učenčevo zanimanje.
Pomembno je tudi, da učitelj učne cilje predstavi kot sistem praktičnih učnih nalog, ki so čim
bolj problemske in povezane z izkušnjami učencev (Strmčnik, 2001).
Uvodno motiviranost močno okrepijo presenečenja, negotovosti, nasprotja, protislovja,
kontrasti, ki v učencih spodbudijo »kognitivne konflikte«. Ti se v učencih pojavijo med
znanim in neznanim ter ob negotovosti odločanja, hkrati pa spodbudijo ţeljo po dodatnih
informacijah (Strmčnik, 2001).
Zelo pomembno je tudi motiviranje samozaupanja učencev in premagovanje predsodkov o
nezmoţnosti obvladovanja določenega predmeta. To lahko doseţemo, če bo upanje na uspeh
močnejše kot strah pred neuspehom, kar krepimo z omogočanjem uspehov. Učence moramo
prepričati, da je vredno tvegati, čeprav so z njim povezane tudi napake in neuspehi, s katerimi
se spopadamo pogumno in samozavestno, jih spoznavamo in premagujemo (Strmčnik, 2001).
Strmčnik (2001) opozarja, da se uvodna motivacija v vzgojno-izobraţevalni praksi pogosto
zanemarja z izgovori, da je to zapravljanje časa. Marentič Poţarnikova (2008) pa izpostavlja,
da je uvodna motivacija na začetku učne ure ustaljena in razširjena sestavina pouka, malokdo
pa misli na to, kako bi pridobljeno motivacijo vzdrţeval in jo razvil v trajnejši interes. Samo
aktivnost učencev in vključenost v zanje smiselne realistične naloge ter uporaba različnih
metod in modelov pripeljejo do povezovanja idej, razmišljanja in temeljitejšega ukvarjanja z
določenim področjem ter hkrati uţivanja ob tem.
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Andoljšek (1976, str. 145) opredelitev etape uvajanja zaključi z mislijo: »Kdaj je priprava
uspela, učitelj z nekaj prakse najbolje sam čuti, namreč tedaj, ko je večina oči zvedavo uprtih
vanj, češ kaj bo pa sedaj.«
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EMPIRIČNI DEL
1 OPREDELITEV PROBLEMA IN METODOLOGIJA
1.1 Namen raziskave in raziskovalna vprašanja
Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšen pomen ima uvodna etapa danes in predvsem, kakšna
so stališča učiteljev in učiteljic o pomenu etape uvajanja za kakovost pouka in učenčevo
znanje. Zanimale so me tudi konkretne izkušnje učiteljev s to etapo učnega procesa in kako jo
doţivljajo učenci.
Cilji raziskave:
-

Ugotoviti, kako etapa uvajanja po mnenju in izkušnjah učiteljev vpliva na
kakovost pouka in znanje učencev.

-

Ugotoviti, koliko časa učitelji posvečajo pripravi na učno uro in v kolikšni meri pri
izvedbi sledijo učni pripravi.

-

Ugotoviti, kakšen pomen učitelji pripisujejo posameznim etapam in kakšen pomen
in vlogo pripisujejo etapi uvajanja.

-

Ugotoviti, koliko časa učitelji namenijo uvodni etapi in kaj učitelji delajo v uvodni
etapi.

-

Ugotoviti, kaj je po mnenju učencev v uvodnem delu najbolj zanimivo in s čim
učitelji najbolj pritegnejo njihovo zanimanje.

-

Ugotoviti, kateremu elementu etape uvajanja učitelji namenijo največ pozornosti
in zakaj.

-

Ugotoviti, od česa je po mnenju učiteljev najbolj odvisna izvedba uvodne etape.

-

Ugotoviti, ali obstajajo v navedenih vidikih razlike med razrednimi učitelji in
učitelji predmetnih disciplin ter glede na delovno dobo učiteljev.
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RAZISKOVALNA VPRAŠANJA:
Z odgovori na naslednja raziskovalna vprašanja sem skušala doseči cilje raziskave.
V1: Koliko časa učitelji povprečno posvetijo pripravi na učno uro, ali se pripravljanje
učiteljev razlikuje glede na delovno dobo učiteljev in v kolikšni meri učitelji pri izvedbi
sledijo učni pripravi?
V2: Kako učitelji presojajo pomen posameznih etap, ali dajejo kakšni etapi večji pomen in
kateri del učne ure je najbolj všeč učencem ter zakaj?
V3: Kakšen je po mnenju učiteljev pomen in vloga etape uvajanja, kako pomembna se jim
zdi in kako se z leti delovnih izkušenj spreminja njihovo mnenje o pomenu le-te?
V4: Kaj učitelji največkrat naredijo pri izvajanju uvodne etape, s čim po mnenju učencev
najbolj pritegnejo njihovo zanimanje?
V5: Koliko časa učitelji namenijo uvodni etapi?
V6: Kateremu elementu etape uvajanja učitelji namenjajo največ pozornosti in zakaj?
V7: Od česa je po mnenju učiteljev najbolj odvisna izvedba uvodne etape?
V8: Ali so učitelji mnenja, da dobro načrtovana etapa uvajanja vpliva na kakovostno
znanje učencev?
V9: Ali v navedenih vidikih obstajajo razlike med razrednimi in predmetnimi učitelji?

1.2 Raziskovalna metoda
Pri raziskovanju sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo
pedagoškega raziskovanja.

1.3 Vzorec
Ankete so bile poslane in razdeljene na štiri osnovne šole v Ljubljanjski regiji.
Razdeljenih je bilo 180 anketnih vprašalnikov, od tega je bilo prejetih 115 izpolnjenih anket,
tako vzorec zajema 115 učiteljev.
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Graf 1: Struktura anketiranih učiteljev po stopnji poučevanja

Sodelovali so tako učitelji razredne 1, kot tudi predmetne2 stopnje. Od tega je na anketni
vprašalnik odgovarjalo 54,9 % učiteljev razredne stopnje in 45,1 % učiteljev predmetne
stopnje, 2 učitelja pa se glede stopnje poučevanja nista opredelila. Razmerje med razrednimi
in predmetnimi učitelji je pribliţno enakomerno.
Graf 2: Struktura anketiranih učiteljev po delovni dobi

1

V nadaljevanju bom uporabljala izraz učitelji razredne stopnje za učitelje, ki poučujejo kot razredni učitelji oz.
profesorji v prvem in drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju.
2

Izraz učitelji predmetne stopnje bom uporabljala za učitelje, ki kot usposobljeni strokovnjaki za posamezne
predmete poučujejo en ali več predmetov v drugem ali tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju.
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Iz grafa 2 je razvidno, da so na anketo v večji meri odgovarjali učitelji srednje populacije. V
raziskavo je bilo vključenih največ učiteljev, ki imajo med 7 in 18 let delovnih izkušenj (40
%), sledijo učitelji med 19 in 30 leti delovne dobe (20 %), nato učitelji z med 4 in 6 leti
delovnih izkušenj (15,7 %), sledijo jim učitelji z najdaljšo dobo poučevanja (14,8 %), v
najmanjši meri pa so zastopani najmanj izkušeni učitelji, ki poučujejo manj kot 3 leta (8,7 %).
Zanimalo nas je tudi, kako so učitelji zadovoljni s pedagoškim poklicem.
Graf 3: Zadovoljstvo anketiranih učiteljev s pedagoškim delom

Več kot polovica anketiranih učiteljev je s svojim delom zadovoljna (75,4 %), tretjina je z
njim zelo zadovoljna (33,9 %), 7 % učiteljev je s svojim poklicem srednje zadovoljnih, le
nekaj je s pedagoškim poklicem manj zadovoljnih, noben od učiteljev pa ni odgovoril, da je s
svojim poklicem nezadovoljen.
Izbrala sem nekaj komentarjev učiteljev, glede njihove izbire, in sicer je učitelj, ki je po svoji
oceni zelo zadovoljen s pedagoškim poklicem, svojo izbiro komentiral takole: »Delo za
učenci me izpopolnjuje. Predstavlja mi izziv, možnost strokovnega in osebnega razvoja. Pri
delu iščem nove metode dela, nove pristope pri delu z učenci. Uživam!« Drug učitelj je svoj
odgovor, da je s pedagoškim delom zadovoljen dopolnil takole: »Neprestano nastopanje
včasih terja veliko energije, ki je v prejšnjih službah nisem tako potrebovala – vsaj ne
vseskozi.« S svojim poklicem srednje zadovoljen učitelj, je komentiral: »Način dela se je v teh
letih močno spremenil. Preveč je dela z vzgojo in papirologijo, manj pa s poučevanjem.«
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Učitelj, ki je svojim poklicem manj zadovoljen je pojasnil: »Zelo rada sem imela svoje delo, a
me je odločitev vodstva tako prizadela, da sedaj opravljam službo zato, da preživim.«

1.4 Postopek zbiranja podatkov
Za namene raziskave sem oblikovala anketni vprašalnik za učitelje. Anketni vprašalnik je bil
sestavljen iz 14 vprašanj kombiniranega tipa, prva 3 so se nanašala na osnovne podatke o
anketirancih (stopnja poučevanja, leta delovnih izkušenj in zadovoljstvo s pedagoškim
poklicem). Anketiranje je potekalo od 25. marca do 22. aprila 2013 po predhodnem dogovoru
z ravnatelji osnovnih šol in je bilo anonimno.
Pri načrtnem opazovanju učne ure na razredni stopnji sem uporabila protokol opazovanja
(Priloga2). Opazovala sem predvsem učiteljevo dejavnost v uvodnem delu, dejavnosti
učencev in celoten potek etape uvajanja. Opazovanje je potekalo 16. 5. 2013 in 3. 6. 2013 po
vnaprejšnjem dogovoru z učiteljicami. Opazovanja učnih ur so bila izvedena v dveh prvih in
četrtem razredu osnovne šole na dveh ljubljanskih osnovnih šolah. Sodelovalo je 48 učencev,
v 1. a razredu je sodelovalo 10 deklet in 5 dečkov, v 1. b 11 deklet in 6 dečkov, v četrtem
razredu pa 11 deklet in 5 dečkov.
Pri raziskavi sem uporabila tudi strukturiran intervju za učence. Sestavljen je bil iz 8 vprašanj
o učenčevih vtisih o učni uri. Učence sem intervjuvala po opazovanju učnih ur. Pri intervjuju
je sodelovalo nekaj učencev iz prvega in četrtega razreda, kjer je potekalo opazovanje.
Podatke in odgovore, ki sem jih pridobila z opazovanjem in intervjuvanjem sem upoštevala
pri tistih raziskovalnih vprašanjih, kjer je bilo to smiselno.
1.5 Postopek obdelave podatkov
Podatke smo obdelali s pomočjo računalniškega programa SPSS in jih prikazali v tabelah in
grafih.
Uporabili smo: frekvence, odstotke, aritmetično sredino, standardni odklon, χ² - preizkus,
Kullbackov 2Î – preizkus.
Za preverjanje hipotez neodvisnosti in enake verjetnosti smo uporabili χ² - preizkus. V
primeru, ko je bilo več kot 20 % teoretičnih frekvenc manjših kot 5 in pogoji za χ² - preizkus
niso bili izpolnjeni, smo uporabili Kullbackov 2Î - preizkus.
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2 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
2.1 Priprava učiteljev na učno uro in sledenje pripravi
V šolski praksi med učitelji opaţamo velike razlike v rezultatih njihovega vzgojnoizobraţevalnega dela (Kubale, 1999).
Kubale (1999) poleg drugih faktorjev, ki vplivajo na kvalitetno pripravljanje in izvajanje
pouka, izpostavi učiteljeve delovne izkušnje, iz katerih se vseskozi uči. Delovne izkušnje tako
vplivajo na kvalitetno pedagoško delo, saj učitelju pomagajo pri iskanju novih in
učinkovitejših metod dela. Poleg tega pa mu do kvalitetne izvedbe učne ure pomaga
kvalitetna priprava.
Zato nas je zanimalo, koliko časa učitelji povprečno posvetijo pripravi na učno uro, ali se
pripravljanje učiteljev razlikuje glede na delovno dobo učiteljev in v kolikšni meri učitelji pri
izvedbi sledijo svoji učni pripravi.
Anketiranci so odgovarjali na vprašanje, koliko časa se povprečno pripravljajo na posamezno
učno uro.
Graf 4: Povprečna časovna priprava učitelja na posamezno učno uro

Večina anketiranih učiteljev se na posamezno učno uro povprečno pripravlja manj kot eno uro
(53,2 %), več kot tretjina se na učno uro pripravlja manj kot pol ure (33,3 %), več kot desetina
pa več kot eno uro (13,5 %). Vsi od anketiranih se na učno uro pripravljajo, saj ni nihče izbral
odgovora skoraj nič, 4 učitelji pa se glede časovne priprave niso opredelili.
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Zanimale so nas tudi razlike med učitelji razredne stopnje in učitelji predmetne stopnje, glede
njihove časovne priprave na posamezno učno uro. To smo preverili s χ² - preizkusom.
Tabela 2: Povezava med povprečno časovno pripravo na posamezno učno uro in stopnjo
poučevanja
Stopnja poučevanja

Povprečna

Manj kot pol ure

časovna priprava
na

posamezno

učno uro

Manj kot uro

Več kot uro

skupaj

skupaj

Razredna

Predmetna

stopnja

stopnja

f

18

17

35

f%

30,0 %

34,7 %

32,1 %

f

35

24

59

f%

58,3 %

49,0 %

54,1 %

f

7

8

15

f%

6,4 %

7,3 %

13,8 %

f

60

49

109

f%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Med odgovori predmetnih in razrednih učiteljev glede povprečne časovne priprave na
posamezno učno uro nismo odkrili statistično pomembnih razlik (χ² = 1,047, g = 2, P =
0,593). Časovna priprava anketirani učiteljev na razredni in predmetni stopnji je v pribliţno
enakem razmerju, saj se večina razrednih (58,3%) in predmetnih (49,0 %) učiteljev na učno
uro pripravlja manj kot uro. Manj kot pol ure se na učno uro pripravlja 30 % učiteljev
razredne stopnje in 34,7 % učiteljev predmetne stopnje. Najmanj učiteljev razredne (6,4 %) in
predmetne (7,3 %) stopnje pa se na učno uro pripravlja več kot eno uro. Ugotovili smo torej,
da stopnja poučevanja ne vpliva na to, koliko časa se učitelj pripravlja na posamezno učno
uro.
Prav tako smo pričakovali povezave med delovnimi izkušnjami učiteljev in njihovo
povprečno časovno pripravo na posamezno učno uro.
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Tabela 3: Povezava med povprečno časovno pripravo na posamezno učno uro in leti
delovnih izkušenj
Leta delovnih izkušenj

Povprečna

Manj

časovna

pol ure

priprava
na

Manj

posamezno uro
učno uro

1 do 3

4 do 6

7 do 18

19 do 30

31 in več

skupaj

3

6

14

7

7

37

33,3 %

31,1 %

31,8 %

46,7 %

33,6 %

9

23

13

7

58

50,0 %

51,1 %

59,1 %

46,7 %

52,7 %

3

8

2

1

15

f% 10,0 %

16,7 %

17,8 %

9,1 %

6,7 %

13,6 %

f

18

45

22

15

110

100,0 %

100,0 % 100,0 %

100,0 %

100,0 %

kot f

f% 30,0 %
kot f

f% 60,0 %

Več kot uro f

skupaj

6

1

10

f% 100,0 %

Največ učiteljev, ki se na učno uro pripravlja manj kot pol ure, je med učitelji z največ
delovnimi izkušnjami (46,7 %). Med tistimi, ki se na učno uro pripravljajo manj kot eno uro,
je največ učiteljev z najmanj delovnimi izkušnjami (60 %). Največji odstotek učiteljev, ki so
se odločili za odgovor več kot eno uro, pa predstavljajo učitelji s 7 do 18 leti delovnih
izkušenj (17,8 %). Učitelji z manj in tisti z več delovnimi izkušnjami pa se na učno uro
pripravljajo razmeroma enako časa. Ugotovili smo, da med povprečno časovno pripravo na
učno uro in leti delovnih izkušenj ni statistično pomembne povezave (2Î = 3,015, g = 8, P =
0,933).
Preverili smo tudi, ali je povprečna časovna priprava na posamezno učno uro povezana z
zadovoljstvom učiteljev s pedagoškim poklicem.
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Tabela 4: Povezava med zadovoljstvom učiteljev s pedagoškim poklicem in povprečno
časovno pripravo na učno uro
Zadovoljstvo s pedagoškim poklicem

zadovoljen

zadovoljen

1

4

23

9

37

50,0 %

37,1 %

23,1 %

33,3 %

2

33

23

59

25,0 %

53,2 %

59,0 %

53,2 %

2

6

7

15

f% 0,0 %

25,0 %

9,7 %

17,9 %

13,5 %

f

8

62

39

111

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Manj kot f

časovna

pol ure

f% 50,0 %

posamezno

Manj kot f

učno uro

uro
Več
uro

skupaj

skupaj

Srednje

Povprečna

priprava na

Zadovoljen Zelo

Manj

1

f% 50,0 %
kot f

0

2

f% 100,0 %

zadovoljen

Ugotovili smo, da med učitelji, ki so različno zadovoljni s pedagoškim poklicem, ni
statistično pomembnih razlik pri njihovi časovni pripravi na posamezno učno uro (2Î = 6,515,
g = 6, P = 0,368). Tudi iz tabele 4 je razvidno, da med povprečno časovno pripravo na
posamezno učno uro in zadovoljstvom učitelja ni povezanosti, saj so odgovori enakomerno
porazdeljeni. Izmed učiteljev, ki so s pedagoškim poklicem manj zadovoljni se jih polovica na
učno uro pripravlja manj kot pol ure, polovica pa manj kot eno uro. Polovica učiteljev, ki so s
svojim poklicem srednje zadovoljni, se na učno uro pripravlja manj kot pol ure, polovica
izmed njih pa se je razporedila med ostala dva odgovora. Največ učiteljev, ki je zadovoljna s
pedagoškim poklicem, se na pouk pripravlja manj kot eno uro (53,2 %). Prav tako se na učno
uro manj kot uro pripravlja največ učiteljev, ki so s pedagoškim poklicem zelo zadovoljni (59
%).
Učitelje smo spraševali tudi, v kolikšni meri pri izvedbi sledijo učni pripravi.

69

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Helena Škufca; diplomsko delo

Graf 5: Sledenje učni pripravi pri pouku

Največ (47,8 %) učiteljev od učne priprave pri pouku delno odstopa, 33 % se jih drţi le
ključnih točk priprave, 18,3 % od priprave le minimalno odstopa, le 0,9 % pa se priprave drţi
točno. Noben od učiteljev se ni odločil za odgovor, da pripravo napiše le zato, ker ta mora biti
in se je ne drţi.
Učitelj, ki je odgovoril, da se priprave točno drţi, je svojo izbiro komentiral takole: »Pripravo
pripravim tako, da se je točno držim in sledim učnim ciljem ter metodam.« Odgovor, da od
priprave le minimalno odstopa je učitelj pojasnil: »Pripravo si napišem glede na učne cilje.
Predvidim dejavnosti, ki bodo pripeljale do uresničitve ciljev in v katerih bi učenci uživali.
Včasih pa načrtovane dejavnosti v razredu ne izpadejo tako, kot so zastavljene. V tem primeru
jih izpustim, prilagodim ...« Učitelj, ki od priprave delno odstopa je obrazloţil: »Ker pripravo
dobro premislim, od nje le delno odstopam, ko je to potrebno, ker me odziv otrok preseneti, so
preutrujeni, jim ne gre, ugotovim, da moramo nekaj drugega utrditi prej ali pa pogovor steče
na pomembni točki in ga ne prekinjam, potem pa zmanjka časa, kar prenesem na naslednjo
učno uro.« Komentar učitelja, ki se drţi le ključnih točk priprave je: »Leta prakse prinesejo
svoje. Priprave imam, ker so obvezne, vendar vedno kaj spremenim, dodam. Važno je, da
dosežemo cilje.«
Zanimala nas je povezava učiteljevega sledenja učni pripravi pri pouku s stopnjo, ki jo učitelj
poučuje.

70

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Helena Škufca; diplomsko delo

Tabela 5: Povezava med učiteljevim sledenjem učni pripravi pri pouku in stopnjo, ki jo
učitelj poučuje.
Stopnja poučevanja

Sledenje

Se priprave točno drţim

učni

pri pouku

Predmetna

stopnja

stopnja

0

1

1

2,0 %

0,9 %

15

21

f% 9,7 %

29,4 %

18,6 %

f

23

54

45,1 %

47,8 %

12

37

f% 40,3 %

23,5 %

32,7 %

f

51

113

100,0 %

100,0 %

f

f% 0,0 %

pripravi

Od priprave le minimalno f
odstopam

Od priprave delno odstopam

6

31

f% 50,0 %
Se drţim le ključnih točk f
priprave

skupaj

skupaj

Razredna

25

62

f% 100,0 %

Ugotovili smo, da obstaja statistično pomembna povezava med učiteljevim sledenjem svoji
učni pripravi pri pouku in stopnjo poučevanja (2Î = 10,155, g = 3, P = 0,017). Največ učiteljev
razredne stopnje (50 %) in predmetne stopnje (45,1 %) od svoje učne priprave pri pouku le
delno odstopa. Razlike se pojavijo pri drugem najpogostejšem odgovoru, in sicer se le
ključnih točk svoje učne priprave drţi kar 40,3 % razrednih učiteljev in le 23,5 % predmetnih
učiteljev. Medtem ko več predmetnih učiteljev od svoje priprave pri pouku le minimalno
odstopa (29,4 %), pa je takih le 9,7 % razrednih učiteljev. Nihče od razrednih učiteljev se
svoje priprave ne drţi točno, 2 % pa je takih med predmetnimi učitelji. Zaključimo lahko, da
povprečno učitelji na predmetni stopnji svojim učnim pripravam pri pouku sledijo v večji
meri, kot učitelji na razredni stopnji. Morda bi rezultate lahko pripisali zahtevnosti učne
vsebine v višjih razredih in osredotočenosti učitelja na predmet, ki ga poučuje. Na razredni
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stopnji se namreč učitelji v večji meri prilagajajo učnim potrebam učencev, hkrati pa imajo to
prednost, da lahko poučevanje prilagajajo izven šolskih ur, saj poučujejo vse učne predmete.
Poleg stopnje poučevanja nas je zanimal vpliv delovnih izkušenj na učiteljevo sledenje učni
pripravi.
Tabela 6: Povezava med učiteljevim sledenjem učni pripravi pri pouku in leti delovnih
izkušenj
Leta delovnih izkušenj
1 do 3

priprave f

Sledenje

Se

učni

točno drţim

f%

pripravi

4 do 6

7 do 18

19

do 31

30

več

in skupaj

1

0

0

0

0

1

10,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,9 %

5

4

7

3

2

21

50,0 %

22,2 %

15,2 %

13,2 %

11,8 %

18,4

pri
pouku

Od priprave le f
minimalno

f%

odstopam

%

priprave f

Od
delno

f%

odstopam
Se

drţim

ključnih
priprave

skupaj

4

9

25

11

5

54

40,0 %

50,0 %

54,3 %

47,8 %

29,4 %

47,4
%

le f
točk

f%

0

5

14

9

10

38

0,0 %

4,4 %

12,3 %

39,1 %

58,8 %

33,3
%

f

10

18

46

23

17

114

f%

100,0 %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

%

%

%

%
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Med odgovori učiteljev o njihovemu sledenju učni pripravi glede na njihovo delovno dobo so
se pojavile statistično pomembne razlike (2Î = 21,628, g = 12, P = 0,042).
Minimalno odstopanje od učne priprave pri pouku se z delovno dobo učitelja zmanjšuje.
Največ takih, ki od učne priprave le minimalno odstopajo je torej učiteljev med 1 in 3 leti
delovne dobe (50 %) Delno odstopa od priprave največ učiteljev med 7 in 18 leti delovne
dobe (54,3%). Le ključne točke pa upošteva največ učiteljev s 31 in več leti delovnih izkušenj
(58,8 %). Upoštevanje le ključnih točk priprave se torej zvišuje z leti delovnih izkušenj.
Povzamemo lahko, da učitelji z več leti delovnih izkušenj svoji učni pripravi pri pouku sledijo
v manjši meri. Ugotovitve so bile pričakovane, saj učitelj z leti delovnih izkušenj postane bolj
avtonomen in suveren pri svojem pedagoškem delu in zato v večji meri odstopa od svoje učne
priprave.

2.2 Pomen posameznih etap učnega procesa
Učne artikulacije ne smemo jemati kot univerzalnega recepta, zato za vsako učno vsebino
učne stopnje tudi niso obvezne. To pa ne pomeni da so lahko neizrazite, pomešane in brez
posameznih funkcij vsake izmed njih. Artikulacija je torej le neka usmeritev učnega procesa,
katere končen namen je uresničitev učnih ciljev. Zavedati pa se moramo, da podcenjevanje
ene od etap učnega procesa slabi učinkovitost vseh drugih (Blaţič idr., 2003).
Zanimalo nas je, kako učitelji presojajo pomen posameznih etap, ali dajejo kakšni etapi večji
pomen in kateri del učne ure je najbolj všeč učencem ter zakaj.
Učitelje smo spraševali, kako pomembno se jim zdi, da so v učnem procesu v okviru
posamezne teme vključene vse učne etape.
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Graf 6: Pomen vključitve vseh etap v učni proces v okviru posamezne teme po mnenju
učiteljev

Večina učiteljev meni, da je to pomembno (43,5 %), 37,4 % je mnenja, da je vključitev vseh
etap v učni proces zelo pomembna, sledijo učitelji, ki se jim zdi to srednje pomembno (16,5
%), kot manj pomembno to označuje 1,9 % učiteljev in le enemu (0,9 %) to, da v okviru ene
učne teme vključi vse učne etape, ni pomembno.
Učitelj, za katerega je vključitev vseh etap v okviru učne teme srednje pomembno, je svoj
odgovor komentiral: »Ob določenih temah lahko učitelj prilagodi učne etape (jih delno
izpusti).« To se zdi pomembno učitelju, ki pojasni: »Če želim doseči trajnejše znanje, je
pomembno, da so zajete vse etape. Včasih pa so posamezne teme, ki jih skupina preprosto
obvlada in je raztegovanje nesmiselno.« Obrazloţitev odgovora, da je vključitev vseh etap
zelo pomembna: »Če upoštevam proces učnih etap, je učna snov bolj utrjena in dlje
obstojna.«
Zanimalo nas je, če je dajanje pomena vključitvi vseh učnih etap povezano z učiteljevo
stopnjo poučevanja.
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Tabela 7: Povezava med stopnjo poučevanja in mnenjem učiteljev o pomembnosti
vključitve vseh etap v učni proces
Stopnja poučevanja

Pomen vključitve Ni pomembno
vseh etap v učni
proces
Manj pomembno

Srednje pomembno

Pomembno

Zelo pomembno

skupaj

skupaj

Razredna

Predmetna

stopnja

stopnja

1

0

1

f% 1,6 %

0,0 %

0,9 %

f

1

2

f% 1,6 %

2,0 %

1,8 %

f

9

19

f% 16,1 %

17,6 %

16,8 %

f

25

48

f% 37,1 %

49,0 %

42,5 %

f

16

43

f% 43,5 %

31,4 %

38,1 %

f

51

113

100,0 %

100,0 %

f

1

10

23

27

62

f% 100,0 %

Mnenja razrednih in predmetnih učiteljev o pomembnosti vključitve vseh učnih etap v proces
pouka so v pribliţno enakem razmerju. Razlika je le ta, da večina razrednih učiteljev meni, da
je vključevanje vseh etap v pouk zelo pomembno (43,5 %), večina predmetnih učiteljev pa
meni, da je to pomembno (49,0 %), vendar pa med obema skupinama učiteljev ni statistično
pomembnih razlik glede pripisovanja pomena vključitvi vseh etap v učni proces (2Î = 3,295, g
= 4, P = 0,510).
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Zanimalo nas je tudi, kako na mnenje učiteljev glede pomena vključitve vseh etap v učni
proces vplivajo leta delovnih izkušenj.
Tabela 8: Povezava med leti delovnih izkušenj in mnenji učiteljev o pomembnosti
vključitve vseh etap v učni proces
Leta delovnih izkušenj
1 do 3

Pomembnost

Ni pomembno

vključitve
vseh etap v
učni proces

Manj
pomembno

Srednje
pomembno

pomembno

f

4 do 6

0

7 do 18

0

1

1

f% 0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

5,9 %

0,9 %

f

0

1

1

0

21

f% 0,0 %

0,0 %

2,2 %

4,3 %

0,0 %

1,8 %

f

1

10

4

2

19

5,6 %

21,7 %

17,4

11,8

16,7

%

%

%

0

2

f% 20,0 %

f

4

8

20

4

2

19

44,4

43,5 %

39,1

47,1

43,0

%

%

%

f

4

f% 40,0 %

9

15

9

6

43

50,0

32,6 %

39,1

35,3

37,7

%

%

%

%
skupaj

več

0

%

pomembno

30

in skupaj

0

f% 40,0 %

Zelo

19 do 31

f

10

f% 100,0 %
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18

46

23

17

114

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

%

%

%

%

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Helena Škufca; diplomsko delo

Pri ugotavljanju pomembnosti delovnih izkušenj glede na ocenjevanje pomembnosti
vključevanja vseh učnih etap v izobraţevalni proces, nismo ugotovili statistično pomembnih
razlik (2Î = 10,060, g = 16, P = 0,863). Odgovori so med učitelji z različnim številom let
delovnih izkušenj enakomerno porazdeljeni. Da je vključitev vseh etap v učni proces v okviru
ene učne teme pomembno, meni največ učiteljev z najdaljšo delovno dobo (47,1 %). Največ
učiteljev, ki se jim zdi vključevanje vseh učnih etap v učni proces zelo pomembno, poučuje
od 4 do 6 let (50 %). Zanimivo je to, da ima edini učitelj, ki mu to, da v okviru posamezne
učne teme vključi vse etape učnega procesa ni pomembno, več kot 31 let delovnih izkušenj.
Učitelji so odgovarjali tudi o dajanju pomena in namenjanju pozornosti posameznim etapam.
Graf 7: Pomen, ki ga dajejo učitelji posameznim etapam

Ugotavljamo, da 38,3 % anketiranih učiteljev nobeni etapi ne namenja »večje« pozornosti,
temveč vsem pripisuje enak pomen. 56,5 % učiteljem pa se določena etapa zdi bolj
pomembna in ji zato posveča več pozornosti. 6 učiteljev pa na to vprašanje ni podalo
odgovora.
Tiste učitelje, ki so odgovorili, da ne dajejo vsem etapam enakega pomena, smo nato vprašali
še, katera od etap se jim zdi najbolj pomembna.
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Graf 8: Pomembnost posameznih etap po mnenju učiteljev, ki ne dajejo vsem etapam
enakega pomena

Izmed tistih, ki so odgovorili, da ne dajejo vsem etapam enakega pomena, je za
najpomembnejšo etapo večina izbrala obravnavo nove učne snovi (29,0 %). Sledi etapa
uvajanja, ki ji 23,0 % učiteljev daje večji pomen, nato učitelji izpostavljajo še vadenje (22,0
%), ponavljanje (15,0 %) in preverjanje in ocenjevanje (11,0 %). Ugotovili smo torej, da
povprečno učitelji največ pozornosti namenjajo etapi obravnavanja nove učne snovi.
Učitelji so svoje izbire tudi komentirali, in sicer je izpostavitev etape ponavljanja učitelj
obrazloţil takole: »To je edini način, da si otroci snov zapomnijo in znanje ohranijo.« Učitelj,
ki je izbral uvajanje, je pojasnil: »Z večjo motivacijo dosežemo boljše rezultate.« Utrjevanje je
učitelju najbolj pomembno, ker: »Sicer hitro pozabijo, če snov ni utrjena.« Učitelju, ki je
najpomembnejše preverjanje, je svojo izbiro razloţil: »Dobim povratno informacijo o tem,
koliko so se naučili.« Učitelj, ki se mu zdi najbolj pomembna etapa obravnave nove učne
snovi, je svoje mnenje komentiral: »Drugače etape, ki sledijo, nimajo smisla.«
Zanimala nas je povezava stopnje poučevanja in presoje učiteljev glede pomembnosti
posamezne etape.
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Tabela 9: Povezava med stopnjo poučevanja in pripisovanjem pomembnosti
posameznim učnim etapam
Stopnja poučevanja

Pomembnost

Vsem dajem enak pomen

posameznih etap

Predmetna

stopnja

stopnja

24

18

42

37,5 %

39,3 %

30

65

f% 59,3 %

62,5 %

60,7 %

f

48

107

100,0 %

100,0 %

f

f% 40,7 %
Ne dajem vsem enakega f
pomena

skupaj

skupaj

Razredna

35

59

f% 100,0 %

Ugotavljali smo povezavo med pomenom posameznih učnih etap za učitelje in njihovo
stopnjo poučevanja, vendar pri tem nismo odkrili statistično pomembnih razlik (χ² = 0,112, g
= 1, P = 0,738). Med učitelji razredne in predmetne stopnje so odgovori enakomerno
porazdeljeni in večina razrednih (59,3 %) predmetnih (62,5 %) učiteljev vsem etapam ne daje
enakega pomena.
Ţeleli smo preveriti tudi vpliv delovnih izkušenj na dajanje pomembnosti posameznim
etapam učnega procesa.
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Tabela 10: Povezava med leti delovnih izkušenj in pomembnosti posameznih etap
Leta delovnih izkušenj
1 do 3

Pomembnost

Vsem

posameznih

dajem enak

etap

pomen
Ne

enakega

7 do 18

19

do 31

30

več

in skupaj

f

3

5

17

11

8

44

f%

30,0 %

27,8 %

39,5 %

52,4 %

47,1 %

40,4 %

7

13

26

10

9

65

f%

70,0 %

72,2 %

60,5 %

47,6 %

52,9 %

59,9 %

f

10

18

43

21

17

109

f%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

%

%

%

%

%

dajem f

vsem

4 do 6

pomena
skupaj

Tudi leta delovnih izkušenj ne vplivajo na mnenja učiteljev o pomembnosti posameznih učnih
etap, saj primerjava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ² = 3,219, g = 4, P = 0,522).
Večina učiteljev vseh obdobij delovnih izkušenj ne daje enakega pomena vsem etapam.
Izjema se pojavi le pri obdobju med 19 in 30 leti delovnih izkušenj, saj je večina teh učiteljev
izbrala odgovor, da vsem etapam daje enak pomen (52,4 %).
Zanimalo pa nas je tudi, kateri del učne ure je najbolj blizu učencem. Te podatke smo zbrali z
intervjuji učencev iz razredov, v katerih smo opazovali učne ure. Tako učenci prvih kot četrtih
razredov so učne ure ocenili kot zelo zanimive. Prav tako so se vsi strinjali, da je učitelj
poučeval razumljivo in pregledno. V prvih razredih so učenci v večini odgovarjali, da jim je
bil najbolj všeč začetek učne ure, ker so se ali igrali tombolo ali pa se sprostili ob glasbi.
Komentar enega izmed učencev 1. b razreda je bil: »Všeč mi je bila glasba in telovadba, ker
se imamo takrat z učiteljicama lepo.« Učenec iz 1. a je pripovedoval: »Na začetku je bilo
zabavno, na velike papirje smo pisali imena z enim flomastrom. Potem z drugim smo pa
prečrtali črke, če jih je učiteljica potegnila iz vrečke. Učiteljica Zvonka je pa pozabila eno
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črko prečrtat, to je bilo zelo smešno.« Učencem četrtega razreda pa je bil najbolj všeč zadnji
del učne ure, kjer so v parih dramatizirali zgodbico, ki so jo obravnavali. Povedali so še:
»Všeč mi je bilo zato, ker je bilo zanimivo in zabavno gledati druge sošolce ko so igrali.«,
»Na koncu mi je bilo všeč, ko smo igrali zgodbo in je bilo smešno in zabavno.«
Vprašali smo jih tudi, kaj jim je bilo najbolj všeč v uvodnem delu učne ure. Učenci prvih
razredov so omenjali tombolo s črkami, jutranjo sprostitev z glasbo in telovadbo. Komentar
učenca 1. a razreda: »Tombola z imeni, ko je učiteljica Tatjana vlekla črke, mi smo pa jih
morali prečrtati.« Učenec iz drugega prvega razreda pa je povedal: »Bila je zelo lepa muzika,
da smo se umirili, pa tiho smo bili potem pa smo začeli delati naloge.« Učencem četrtega
razreda pa je v spominu ostala igra vislic: »Ja, igrali smo se vislice, na začetku je bilo težko,
potem smo pa hitro ugotovili, kaj je naslov.«
Zanimalo nas je, kako njihove učiteljice po navadi začenjajo ure. Prvošolci so se spomnili
glasbe, poslušanja zgodbic in ugank. Prvošolec je odgovoril: »Učiteljica nam da glasbo, pa
telovadimo, se pozdravimo pa potem pove kaj moramo naredit.« Četrtošolci pa so povedali,
da pouk začnejo z umiritvijo, pogovorom, nato pa učitelj pove, kaj bodo delali in poda
navodila za delo. Učenec je še povedal: »Po navadi se pozdravimo in umirimo, potem se pa
kaj pogovorimo in po navadi nam vedno da potem učiteljica navodilo za naloge.«
Vsi učenci prvih razredov so mnenja, da so se v tej uri naučili veliko. 5 učencev četrtega
razreda so na vprašanje, koliko mislijo, da so se v tej uri naučili odgovorili, da srednje veliko,
2 učenca pa, da sta se naučila veliko.
Za konec so povedali še misel, ki se jim zdi pomembna in so si jo najbolj zapomnili. Tukaj je
nekaj misli prvošolcev 1. a: »Učiteljica Tatjana ima v svojem imenu kar tri a-je in dva t-ja.«,
»V besedah se skriva veliko enakih črk.« in 1. b razreda: »Upošteval sem pravila in sem
zadovoljen s svojim delom.«, »Da lahko sam delam nalogo.«
Četrtošolci pa so komentirali: »Zapomnila sem si, da je bila ura zabavna in je potrebno ko
nastopamo govoriti glasno.«, »Če si potrpežljiv, lahko vidiš rezultat.«, »Da je potrebno vložiti
veliko truda v delo, ki ga delaš.«, »Pri nastopanju moramo biti obrnjeni proti občinstvu.«,
»Kdor visoko leta, nizko pade.«, »Da je bilo zabavno nastopati pred razredom.«, »Največkrat
sem slišal besedo semena, ker se ponavlja čez celo zgodbo.«
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2.3 Pomen etape uvajanja
Etapo uvajanja na ţalost učna praksa postavlja na stranski tir ali z njo opravi na hitro in ji ne
posveča pozornosti. Nekateri so celo mnenja, da je to zapravljanje časa, ker bi lahko njene
namene upoštevali med obravnavanjem učne snovi (Strmčnik, 2001).
Glede na opozorila avtorja je tudi nas zanimalo, kakšen je po mnenju učiteljev pomen in
vloga etape uvajanja, kako pomembna se jim zdi in kako se z leti delovnih izkušenj spreminja
njihovo mnenje o pomenu le-te.
Učitelje smo spraševali, kako pomembna se jim zdi uvodna etapa učnega procesa.
Graf 9: Pomen uvodne etape po mnenju učiteljev

Skoraj polovica anketiranih učiteljev je mnenja, da je etapa uvajanja pomembna (47 %), 33 %
se zdi zelo pomembna, srednje pomembna se zdi 13,9 %, manj pomembna pa je 2,6 %
učiteljem. Nihče ni mnenja, da je uvodna etapa nepomembna, 4 učitelji pa svojega mnenja
niso podali.
Svoje izbire so tudi komentirali. Učitelj, ki se mu zdi uvodna etapa manj pomembna, je
pripisal: »Bolj se posvečam naslednjim etapam – se mi zdi, da je več koristi.« Srednje
pomembna je za učitelja, ki obrazloţi: »Ne zdi se mi pomembna pri vsaki učni uri (npr. pri
utrjevanju), je pa pomembna za motivacijo pri novi snovi.« Pomembna se zdi učitelju, ki
komentira: »Prve minute dela v razredu je potrebno pravilno zastaviti, da nadaljnje delo steče
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tako kot treba.« Uvodno etapo, kot zelo pomembno označuje učitelj, ki pravi: »Če je
motivacija zanimiva, zelo pritegne otroke in tako delajo boljše, so bolj zbrani in vedoželjni.«
Pričakovali smo povezavo med stopnjo poučevanja in mnenjem učiteljev, kako pomembna je
uvodna etapa.
Tabela 11: Povezava med stopnjo poučevanja in pomenom uvodne etape
Stopnja poučevanja

Pomen

uvodne Manj pomembna

etape

Srednje pomembna

Pomembna

Zelo pomembna

skupaj

skupaj

Razredna

Predmetna

stopnja

stopnja

2

1

3

f% 3,4 %

2,0 %

2,8 %

f

6

16

f% 16,9 %

12,0 %

14,7 %

f

26

53

f% 45,8 %

52,0 %

48,6 %

f

17

37

f% 33,9 %

34,0 %

33,9 %

f

50

109

100,0 %

100,0 %

f

10

27

20

59

f% 100,0 %

Zanimala nas je povezanost pomena uvodne etape s stopnjo poučevanja, kjer pa nismo našli
statistično pomembnih razlik (2Î = 0,869, g = 3, P = 0,833). Največ učiteljev razredne (45,8
%) in predmetne (52 %) stopnje je mnenja, da je etapa uvajanja pomembna. Med
spremenljivkama torej ni povezanosti, saj so odgovori med razrednimi in predmetnimi učitelji
pribliţno enakomerno porazdeljeni, kar lahko vidimo tudi v tabeli 11.
Preveriti smo ţeleli tudi vpliv delovnih izkušenj na pomen uvodne etape po mnenju učiteljev.
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Tabela 12: Povezava med delovnimi izkušnjami in pomenom uvodne etape učnega
procesa
Leta delovnih izkušenj
1 do 3

Pomen

Manj pomembna

uvodne
etape
Srednje pomembna

4 do 6

7

do 19 do 31

18

30

več

in skupaj

f

1

1

0

1

0

3

f%

11,1 %

5,6 %

0,0 %

4,8 %

0,0 %

2,7 %

f

2

3

8

3

0

16

f%

22,2 %

16,7 %

17,8

14,3 % 0,0 %

%
Pomembna

%

f

2

11

23

9

8

f%

22,2 %

61,7 %

51,1

42,9 % 47,1 % 48,2

%
Zelo pomembna

53

%

f

4

3

14

8

9

f%

44,4 %

16,7 %

31,1

38,1 % 52,9 % 34,5

%
skupaj

14,5

38

%

f

9

18

45

21

17

110

f%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

%

%

%

%

%

Tudi med leti delovnih izkušenj in pomenom uvodne etape nismo našli statistično pomembnih
povezav (2Î = 17,285, g = 12, P = 0,139). Večini učiteljev z različnimi delovnimi izkušnjami
se zdi uvodna etapa pomembna. Največji odstotek med tistimi, ki so odgovorili, da je uvodna
etapa pomembna, predstavljajo učitelji z od 4 do 6 leti delovnih izkušenj (61,7 %). Zanimivo
odstopanje opazimo pri učiteljih z najmanj (44,4%) in največ (52,9 %) leti delovnih izkušenj,
kjer se je večina odločila, da je etapa uvajanja zelo pomembna.
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Nato smo učitelje vprašali, ali se je z leti delovnih izkušenj spremenilo njihovo mnenje glede
pomena uvodne etape.
Graf 10: Sprememba mnenja anketiranih učiteljev glede pomena uvodne etape

Učitelji so podali opaţanja o spremembi svojega mnenja, glede pomena uvodne etape, z leti
delovnih izkušenj. Večina učiteljev meni, da se njihovo mnenje o pomenu uvodne etape skozi
leta poučevanja ni spremenilo (62,6 %), manj pa jih ugotavlja, da so spremenili svoje mnenje
glede pomena etape uvajanja (35,7 %). Dva učitelja na to vprašanje nista odgovarjala.
Tisti učitelji, ki so svoje mnenje spremenili, so odgovarjali še, ali se jim zdi zdaj ta etapa zdaj
manj ali bolj pomembna.
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Graf 11: Spremenjeno mnenje učiteljev glede pomena uvodne etape

Izmed tistih, ki so svoje mnenje spremenili, se 26,0 % učiteljem zdi uvodna etapa zdaj manj
pomembna, 74,0 % pa bolj pomembna. Večina torej na podlagi svojih izkušenj, daje zdaj
etapi uvajanja večji pomen.
Učitelje smo vprašali tudi, kaj je vplivalo na njihovo mnenje. Učitelju je uvodna etapa zdaj
bolj pomembna, razloţil pa je: »Z izkušnjami, ki sem jih pridobila pri poučevanju, sem
ugotovila, da z dobro uvodno motivacijo učence bolje pripravim in navdušim za nadaljnje
delo.« Učitelj, ki se mu zdi sedaj etapa uvajanja manj pomembna, je pojasnil: »Sprva se držiš
etap učnega procesa kot klop, zaradi predpriprav, s časoma pa si sam ustvariš pot učenja
glede na učence.« Drugi, z enakim mnenjem dodaja: »Veliko je učne snovi, ne uspe vedno
narediti uvodne motivacije tako, kot so nas učili na faksu.«

2.4 Dejavnosti v etapi uvajanja
Blaţič in sodelavci (2003, str. 134) poleg drugih opredelitev, kakšne so učiteljeve naloge v
uvodni etapi učne ure zapišejo: »Uvodno motiviranost močno okrepijo presenečenja, nekaj,
kar nasprotuje pričakovanjem učencev in zdravi pameti.«
Nas je zanimalo, kaj učitelji največkrat naredijo pri izvajanju uvodne etape in s čim po
mnenju učencev najbolj pritegnejo njihovo zanimanje.
V odprtem vprašanju smo učitelje spraševali, kaj naredijo v etapi uvajanja. Odgovore smo
kategorizirali v 6 kategorij:
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1. učitelji napovedo cilje učne ure
2. učitelji preverijo predznanje učencev
3. učitelji pripravijo učne pripomočke in material
4. učitelji spodbudijo pozitivno razredno klimo
5. učitelji motivirajo učence
6. drugo
Graf 12: Najpogostejše dejavnosti v etapi uvajanja

Največkrat so učitelji omenili motivacijo (87,6 %), tretjina učiteljev v uvodni etapi ponovi in
preveri predznanje učencev, pozitivno razredno klimo razvija le malo učiteljev (12,2 %), zelo
malo (1,7 %) pa v uvodni etapi posveti pozornost didaktičnim pripomočkom in materialu.
Nekaj učiteljev je na vprašanje odgovarjalo s konkretnimi dejavnostmi, ki sem jih uvrstila v
ţe omenjene kategorije, ostale neuvrščene (15,7 %) pa sem uvrstila v kategorijo drugo. 10
učiteljev na vprašanje ni odgovorilo.
Zanimalo nas je, ali na katerokoli dejavnost v etapi uvajanja vpliva učiteljeva stopnja
poučevanja.
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Tabela 13: Povezava med stopnjo poučevanja in napovedjo učnih ciljev v uvodni etapi
Stopnja poučevanja

Napoved

učnih

ciljev ne

učne ure

da

skupaj

skupaj

Razredna

Predmetna

stopnja

stopnja

f

51

43

94

f%

91,1 %

89,6 %

90,4 %

f

5

5

10

f%

8,9 %

10,4 %

9,6 %

f

56

48

104

f%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Med stopnjo poučevanja in napovedjo učnih ciljev in metod v etapi uvajanja nismo našli
statistično pomembnih povezav (2Î = 0,066, g = 1, P = 0,797). Odgovori med razrednimi in
predmetnimi učitelji so, kot je razvidno iz tabele 13, enakomerno porazdeljenih.
Tabela 14: Povezava med stopnjo poučevanja in ponovitvijo predznanja v uvodni etapi
Stopnja poučevanja

Ponovitev predznanja

ne

da

skupaj

skupaj

Razredna

Predmetna

stopnja

stopnja

34

32

66

f% 60,7 %

66,7 %

63,5 %

f

16

10

f% 39,3 %

33,3 %

36,5 %

f

48

104

f

88

22

56
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f% 100,0 %

100,0 %

100,0 %

Med stopnjo poučevanja in preverjanjem predznanja v etapi uvajanja nismo našli statistično
pomembnih razlik (χ² = 0,395, g = 1, P = 0,530). Pribliţno enak odstotek razrednih (39,3 %)
in predmetnih (33,3 %) učiteljev v uvodni etapi preveri in ponovi predznanje učencev.
Stopnja poučevanja torej ne vpliva na to, ali učitelj v uvodni etapi preveri predznanje ali ne.
Tabela 15: Povezava med stopnjo poučevanja in spodbujanjem pozitivne razredne klime
v etapi uvajanja
Stopnja poučevanja

Spodbujanje pozitivne ne
razredne klime

da

skupaj

skupaj

Razredna

Predmetna

stopnja

stopnja

49

41

90

f% 87,5 %

85,4 %

86,5 %

f

7

14

f% 12,5 %

14,6 %

13,5 %

f

48

104

100,0 %

100,0 %

f

7

56

f% 100,0 %

Pričakovali smo odvisnost spodbujanja pozitivne razredne klime v uvodni etapi od stopnje, ki
jo poučuje učitelj, vendar nismo odkrili statistično pomembnih povezav (χ² = 0,096, g = 1, P =
0,756). Le 12,5 % razrednih učiteljev in 14,6 % učiteljev predmetne stopnje v etapi uvajanja
spodbuja pozitivno razredno klimo in ustvarja ugodno ozračje za učenje.
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Tabela 16: Povezava med motiviranjem v etapi uvajanja in stopnjo poučevanja
Stopnja poučevanja

Motiviranje

ne

da

skupaj

skupaj

Razredna

Predmetna

stopnja

stopnja

4

0

4

f% 7,1 %

0,0 %

3,8 %

f

48

100

f% 92,9 %

100,0 %

96,2 %

f

48

104

100,0 %

100,0 %

f

52

56

f% 100,0 %

Tudi med motiviranjem v uvodni etapi in stopnjo poučevanja nismo ugotovili statistično
pomembnih povezav (2Î = 1,896, g = 1, P = 0,169). Opazimo pa, da učitelji predmetne stopnje
v uvodni etapi učence vedno motivirajo, saj so vsi omenili vsaj en način uvodne motivacije.
Medtem pa 7,1 % razrednih učiteljev uvodnega motiviranja ali dejavnosti, s katerimi
motivirajo učence, ni omenilo.
Nobena od dejavnosti, ki jo učitelji izvajajo v etapi uvajanja glede na rezultate, torej ni v
povezavi s stopnjo poučevanja.
Zanimalo nas je tudi, kaj najbolj pritegne zanimanje učencev. V intervjuju smo jih zato
vprašali, če se spomnijo kakšnega začetka učne ure, s katerim jih je učitelj navdušil za
nadaljnje delo. Prvošolci so odgovarjali, da jim je so jim bile najbolj všeč pravljice na začetku
ure, uganke in sestavljanke. Prvošolec se je spomnil: »Ja, ko je učiteljica povedala pravljico o
Metki. Pa je bilo smešno in potem smo se smejali.« Četrtošolci pa so se spomnili igre bingo,
vislic, kviza in kriţanke. Učenka je še povedala: »Ko je prišla učiteljica Lidija in smo se
igrali bingo. Bilo je zelo napeto, zato sem si zapomnila.« Učencem so torej všeč zanimive in
zabavne igre, ki pritegnejo njihovo pozornost.
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2.5 Čas namenjen etapi uvajanja
Tomićeva (2000) je mnenja, da mora biti uvajanje kratko in učinkovito in naj traja od 3 do 5
minut. Strmčnik (2001) poudarja, da je potrebno uvodni etapi nameniti dovolj časa, saj je od
nje velikokrat odvisen končni uspeh. Dodaja, da je teţko določiti njen čas in je potrebno učne
stopnje časovno prilagajati konkretnim učnim situacijam. Zanimiva je še misel Tomićeve
(2000, str. 109): »Učitelj bo po neverbalnih znakih / sporočilih prepoznal, kdaj je
pripravljenost učencev na višku, in bo takoj prešel na drugo etapo učnega procesa.«
Na podlagi različnih mnenj avtorjev je tudi nas zanimalo, koliko časa učitelji namenijo uvodni
etapi.
Graf 13: Čas, ki ga učitelji namenijo uvodni etapi

Polovica učiteljev (50,9 %) etapi uvajanja po navadi nameni 3 do 5 minut, več kot tretjina
(36,1 %) uvodno etapo izvaja od 6 do 8 minut, manj učiteljev (13,0 %) za to etapo porabi več
kot 8 minut, vsi učitelji pa ji namenijo vsaj nekaj časa, saj se za odgovor nič, ni odločil noben
od njih. Na vprašanje ni odgovorilo 7 anketiranih učiteljev.
Učitelji so svojo izbiro dopolnili s komentarji, in sicer je učitelj, ki etapi uvajanja navadno
nameni 3 do 5 minut,, pripomnil: »To je le uvod in je potrebno več časa nameniti ostalim
etapam.« Učitelj, ki po navadi temu delu nameni od 6 do 8 minut, je dodal: »Dobro uvajanje
lahko prikrajša čas v drugih etapah.« Učitelj, ki uvodu namenja več kot 8 minut, pa
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obrazloţi: »Da že v uvodu vidim predznanje in dosežem motivacijo.« Drugi pa dodaja: »Če
želijo otroci komentirati, dam vsem otrokom možnost, da povedo svojo izkušnjo.«
Zanimalo nas je tudi, kako stopnja poučevanja vpliva na čas, ki ga učitelji namenjajo uvodni
etapi.
Tabela 17: Povezava med stopnjo poučevanja in časom namenjenim uvodni etapi
Stopnja poučevanja

Čas etape uvajanja

Od 3 do 5 minut

Od 6 do 8 minut

Več kot 8 minut

skupaj

skupaj

Razredna

Predmetna

stopnja

stopnja

21

33

54

f% 37,5 %

66,0 %

50,9 %

f

13

38

f% 44,6 %

26,0 %

35,8 %

f

4

14

f% 44,6 %

26,0 %

35,8 %

f

50

106

100,0 %

100,0 %

f

25

10

65

f% 100,0 %

Ugotovili smo, da obstaja statistično pomembna povezava med časom namenjenim etapi
uvajanja in stopnjo poučevanja (χ² = 8,716, g = 2, P = 0,013).
Večina učiteljev na razredni stopnji etapi uvajanja nameni med 6 in 8 minut (44, 6 %), večina
učiteljev predmetne stopnje pa tej etapi posveti od 3 do 5 minut (66 %). 37,5 % razrednih
učiteljev uvodni etapi nameni od 3 do 5 minut, 17,9 % pa več kot 8 minut. Med predmetnimi
učitelji jih 26% za etapo uvajanja porabi od 6 do 8 minut, le 8% pa več kot 8 minut. Ugotovili
smo torej, da razredni učitelji etapi uvajanja namenijo več časa kot učitelji predmetne stopnje.
To lahko pripišemo pomanjkanju časa zaradi obsega snovi v višjih razredih, zaradi česar si
učitelji teţko privoščijo daljše uvode in motivacijo. Učitelji razrednega pouka imajo za to več
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moţnosti, hkrati pa mlajši učenci potrebujejo več motivacije in priprav, da lahko spremljajo
pouk.
Spraševali smo se, ali tudi leta delovnih izkušenj vplivajo na čas, ki ga učitelji namenijo etapi
uvajanja.
Tabela 18: Povezava med delovnimi izkušnjami in časom namenjenim uvodni etapi
Leta delovnih izkušenj
1 do 3

Čas etape Od 3 do 5 minut
uvajanja

4 do 6

7

do 19 do 31

18

30

več

7

6

in skupaj

f

6

13

22

54

f%

60,0 %

76,5 %

50,0 % 33,3 % 40,0 % 50,5
%

Od 6 do 8 minut

f

3

4

14

10

8

39

f%

30,0 %

23,5 %

31,8 % 47,6 % 53,3 % 36,4
%

Več kot 8 minut

f

1

0

8

4

1

f%

10,0 %

0,0 %

18,2 % 19,0 % 6,7 %

14
13,1
%

skupaj

f

10

17

44

21

15

107

f%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

%

%

%

%

%

Ugotavljali smo torej povezavo med leti delovnih izkušenj in časom namenjenim uvodni
etapi, vendar nismo odkrili statistično pomembnih povezav (2Î = 13,222, g = 8, P = 0,104).
Odgovori so med učitelji z različnimi leti delovnih izkušenj enakomerno razporejeni. Izmed
učiteljev, ki etapi uvajanja namenjajo od 3 do 5 minut je takih največ učiteljev, ki imajo med
4 in 6 let delovne dobe (76,5 %). Od 6 do 8 minut uvodni etapi namenja največji odstotek
učiteljev z največ delovnimi izkušnjami (53,3 %). Največ učiteljev, ki namenja uvodni etapi
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več kot 8 minut pa je med učitelji z od 19 do 30 leti delovnih izkušenj (19 %). Izpostavimo
lahko, da ima večina učiteljev, ki uvodni etapi povprečno namenja od 3 do 5 minut od 1 do 18
let delovnih izkušenj. Večina učiteljev, ki pa etapi uvajanja povprečno namenja od 6 do 8
minut pa ima 19 in več let delovnih izkušenj.

2.6 Elementi uvodne etape
Pri tem vprašanju smo se navezovali na Poljakovo (1974) delitev učnega procesa na
mikroelemente: spoznavni, materialno-tehnični, psihološki in metodični. Tako kot vsako učno
etapo tudi etapo uvajanja sestavljajo ti elementi, ki pa so med seboj močno povezani in zato
jih tudi teţko obravnavamo ločeno.
Zanimalo nas je, kateremu elementu etape uvajanja učitelji namenjajo največ pozornosti in
zakaj.
Učitelji so glede na pomen in pozornost, ki jim jo namenjajo, razvrščali elemente uvodnega
dela ure (spoznavna priprava, materialno-tehnična priprava, psihološka priprava, metodična
priprava). Trije učitelji na vprašanje niso odgovorili.
Tabela 19: Pozornost namenjena posameznim elementom uvodne etape
Spoznavna Materialno- Psihološka Metodična
priprava

tehnična

priprava

priprava

priprava
Največ
pozornosti

Srednja
pozornost

Manj pozornosti

Najmanj
pozornosti

f

22

14

69

8

f%

19,6 %

12,5 %

61,6 %

7,1 %

f

36

25

26

24

f%

32,1 %

22,3 %

23,2 %

21,4 %

f

31

34

9

36

f%

27,7 %

30,4 %

8,0 %

32,1 %

f

23

39

8

44

f%

20,5 %

34,8 %

7,1 %

39,3 %
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f

112

112

46

23

f%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Graf 14: Pozornost namenjena posamezni pripravi uvodnega dela

Spoznavni pripravi največ učiteljev namenja srednjo pozornost (32,1 %), sledijo učitelji, ki ji
dajejo manj pozornosti (27,7 %), najmanj pozornosti ji daje 20,5 % učiteljev, 19,6 % pa
največ pozornosti.
Materialno-tehnični pripravi v uvodni etapi največ učiteljev namenja najmanj pozornosti (34,8
%), 30,4 % učiteljev manj pozornosti, 22,3 % srednjo pozornost in 12,5 % največ pozornosti.
Psihološki strani etape uvajanja daje večina učiteljev največ pozornosti (61,6 %), 23,2 % ji
daje srednjo pozornost, sledijo učitelji, ki ji dajejo manj pozornosti (8 %), najmanj pa je tistih,
ki ji dajejo najmanj pozornosti (7,1 %).
Metodičnemu vidiku uvodne etape največ učiteljev daje najmanj pozornosti (39,3 %), manj
pozornosti ji namenja tretjina učiteljev (32,1 %), 21,4 % učiteljev ji daje srednjo pozornost,
največ pozornosti pa ji namenja le 7,1 % učiteljev.
Med ocenjevanjem pomembnosti posameznih elementov uvodne etape je največ (32,1 %)
učiteljev ocenilo, da spoznavni strani etape namenja srednjo pozornost. 34, 8 % učiteljev je na
materialno-tehnično stran uvodne etape najmanj pozorno, 39,3 % učiteljev najmanj pozornosti
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namenja metodični pripravi, 61,6 % pa jih največ pozornosti namenja psihološki pripravi v
etapi uvajanja. Po pomembnosti in namenjeni pozornosti učiteljev si torej sledijo v
naslednjem vrstnem redu, od najbolj do najmanj pomembne: psihološka priprava, spoznavna
priprava, materialno-tehnična priprava in metodična priprava.
Največ pozornosti učitelji namenjajo psihološki pripravi uvodne etape, v katero sodi
motivacija za nadaljnje delo, ustvarjanje spodbudnega in pozitivnega okolja ter ostale
sestavine, ki so povezane z učenčevo osebnostjo.
Nekaj učiteljev je svojim ocenam dodala obrazloţitve, tako so zapisali: »Pomembni so vsi
elementi uvodnega dela.« »Motivacija je pomembna zato, da učenci z veseljem vložijo
energijo v delo. Bolje se počutijo če vedo o čem bomo govorili. Material je potreben zato, da
ura nemoteno teče. Za učence seznanitev z metodami ni pomembna.« »Čeprav se razlikuje
med predmeti, pomembno je, da jih privedeš do tega, da začnejo slediti uri.« »Vsi elementi so
pomembni, predvsem pa motivacija otrok in zavedanje zakaj se to učijo.« »Motivacija in
povezava predznanja z novo snovjo vodi k boljšemu učenju.« »Vsi elementi so pomembni, zato
je to težko rangirati, odvisno je tudi od učne snovi.«
Preverili smo povezave z vsemi spremenljivkami, saj smo pričakovali, da je pozornost, ki jo
učitelji namenjajo posameznemu elementu etape uvajanja močno odvisna. Ugotovili smo, da
to ne drţi, saj so rezultati pokazali odvisnost le pri enem od elementov.
Tabela 20: Povezava med pozornostjo namenjeno metodični pripravi etape uvajanja in
delovnimi izkušnjami učiteljev
Leta delovnih izkušenj
1 do 3

Pozornost

Največ pozornosti

namenjena
metodični
pripravi
uvodne
etape

Srednja pozornost

4 do 6

7

do 19 do 31

18

30

več

in skupaj

f

0

2

3

0

3

f%

0,0 %

11,1 %

6,5 %

0,0 %

18,8 % 7,2 %

f

1

3

13

7

0

f%

10,0

16,7 %

28,3

33,3 % 0,0 %

%

%
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8

24
21,6
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f

6

5

10

7

f%

60,0

27,8 %

21,7

33,3 % 50,0 % 32,4

%
Najmanj pozornosti f
f%

%

36

%

3

8

20

7

30,0

44,4 %

43,5

33,3 % 31,3 % 38,7

%
skupaj

8

5

%

43

%

f

10

18

46

21

16

111

f%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

%

%

%

%

%

Med leti delovnih izkušenj in pozornostjo namenjeno metodični pripravi smo ugotovili
statistično pomembno povezavo (2Î = 22,958, g = 12, P = 0,028). Najmanj pozornosti
metodični pripravi namenjajo učitelji med 4 in 6 leti delovne dobe (44,4 %) in 7 do 18 leti
delovne dobe (43,5 %). Nekoliko presenetljivo je, da manj pozornosti metodični pripravi
namenjajo učitelji z 1 do 3 leti delovnih izkušenj (60,0 %) in večina učiteljev z največ leti
delovnih izkušenj (50,0 %). Pri slednjih je mogoče to v večji meri pričakovano, ker so ţe
izkušeni in pri svojem poučevanju uporabljajo metode, ki jih dobro poznajo in vedo, s katero
bodo kar najbolje dosegli specifičen učni cilj. Pri učiteljih z med 19 in 30 leti delovnih
izkušenj so rezultati med odgovori od srednje do najmanjše pozornosti enakomerno
porazdeljeni. Največji odstotek učiteljev, ki ji namenja največ pozornosti, je med učitelji z
največ delovnimi izkušnjami (18,8 %). Posplošimo lahko, da učitelji z več leti delovnih
izkušenj, metodični pripravi etape uvajanja, dajejo več pozornosti, kot učitelji z manj
delovnimi izkušnjami.
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2.7 Odvisnost etape uvajanja
Zanimalo nas je, od česa je po mnenju učiteljev najbolj odvisna izvedba uvodne etape.
Graf 15: Odvisnost etape uvajanja po mnenju učiteljev

Na odprto vprašanje, od česa je odvisna izvedba uvodne etape, je večina (51,6 %) učiteljev
odgovorila, da je izvedba odvisna od učitelja. 44,1 % jih je odgovorilo, da nanjo vplivajo
učenci, 25,8 % učiteljev ugotavlja tudi vpliv razredne klime, 22,6 % meni, da je pri tem
pomembna tudi učna priprava, ostali pa so omenjali druge vplive. Kar 22 učiteljev na
vprašanje ni odgovorilo.
Zanimalo nas je, kaj vse vpliva na učiteljeva mnenja, od česa je odvisna izvedba uvodne
etape. Povezava se je pokazala le med časovno pripravo učitelja in njegovim mnenjem, da je
izvedba etape uvajanja odvisna od učenca.
Tabela 21: Povezava med časovno pripravo učitelja na učno uro in njegovim mnenjem,
da je izvedba uvodne etape odvisna od učenca
Časovna priprava učitelja na učno uro
Manj

Odvisnost

ne

f

kot Manj

pol ure

uro

11

32

98

kot Več kot uro

7

skupaj

50
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f%

36,7 %

71,1 %

46,7 %

55,6 %

f

19

13

8

40

f%

63,3 %

28,9 %

53,3 %

44,4 %

f

30

45

15

90

f%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Ugotovili smo statistično pomembno povezavo med povprečno časovno pripravo učitelja na
učno uro in mnenjem, da je izvedba uvodne etape odvisna od učenca (χ² = 9,225, g = 2, P =
0,010). Od tistih učiteljev, ki menijo da je izvedba etape uvajanja odvisna od učenca, se jih
največ na učno uro pripravlja manj kot pol ure (63,3%). Izmed tistih, ki menijo, da uvodna
etapa ni odvisna od učenca, pa se jih večina na učno uro pripravlja manj kot uro (71,1%).
Lahko rečemo, da tisti učitelji, ki se na učno uro pripravljajo manj časa, uspešnost izvedbe
uvodne etape prelagajo na učence v večji meri, kot tisti učitelji, ki se na učno uro pripravljajo
več časa.
Drugje nismo našli statistično pomembnih povezav.

2.8 Vpliv etape uvajanja na kakovost znanja
Etapo uvajanja lahko primerjamo s pripravo na vsako delo, ki se ga lotimo, od te priprave pa
je največkrat zelo odvisen tako potek dela kot končni rezultat (Strmčnik, 2001). Podhostnik
(1977) pa poudarja, da sta nadaljnji potek in uspešnost pouka odvisna predvsem od kvalitete
uvodnega dela ure.
Zanimalo nas je, ali so učitelji mnenja, da dobro načrtovana etapa uvajanja vpliva na
kakovostno znanje učencev. To smo preverili s trditvijo: Učitelj, ki ne namenja pozornosti
etapi uvajanja, ne more učencev pripeljati do kakovostnega znanja.
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Graf 16: Strinjanje s trditvijo: Učitelj, ki ne namenja pozornosti etapi uvajanja, ne more
učencev pripeljati do kakovostnega znanja

S trditvijo se je strinjalo 42,0 % anketirancev, 31,3 % se z njo ni strinjalo, 26,8 % učiteljev pa
se glede trditve ni moglo odločiti. Trije učitelji na vprašanje niso odgovorili. Večina učiteljev
je torej mnenja, da etapa uvajanja vpliva na kakovost učenčevega znanja.
Zanimalo nas je, kako stopnja poučevanja vpliva na strinjanje učiteljev s to trditvijo.
Tabela 22: Povezava med stopnjo poučevanja in strinjanjem s trditvijo, da učitelj, ki ne
namenja pozornosti etapi uvajanja, učencev ne more pripeljati do kakovostnega znanja
Stopnja poučevanja

Strinjanje

s Se strinjam

trditvijo
Se ne morem odločiti

Se ne strinjam

skupaj

Razredna

Predmetna

stopnja

stopnja

30

16

46

f% 49,2 %

32,7 %

41,8 %

f

15

30

f% 24,6 %

30,6 %

27,3 %

f

18

34

f

15

16

100
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skupaj

f% 26,2 %

36,7 %

30,9 %

f

49

110

100,0 %

100,0 %

61

f% 100,0 %

Pokazalo se je, da med stopnjo poučevanja in strinjanjem s trditvijo ne obstaja statistično
pomembnih povezav (χ² = 3,106, g = 2, P = 0,212). Opazimo le, da se večina učiteljev
razredne stopnje s trditvijo o pomembnosti etape uvajanja strinja (49,2 %), med učitelji
predmetne stopnje pa so odgovori pribliţno enakomerno porazdeljeni, večina pa se s trditvijo
ne strinja (36,7 %).
Pričakovali smo tudi, da se bo pokazal vpliv delovnih izkušenj na strinjanje s trditvijo.
Tabela 23: Povezava med leti delovnih izkušenj in strinjanjem s trditvijo, da učitelj, ki
ne namenja pozornosti etapi uvajanja, učencev ne more pripeljati do kakovostnega
znanja
Leta delovnih izkušenj
1 do 3

Strinjanje s Se strinjam
trditvijo

4 do 6

7

do 19 do 31

18

30

več
10

f

0

7

18

12

f%

0,0 %

38,9

40,0 %

54,5 % 62,5 % 42,3

%
Se

ne

morem f

odločiti

f%

47

%

5

5

12

4

3

50,0 %

27,8

26,7 %

18,2 % 18,8 % 26,1

%
Se ne strinjam

in skupaj

29

%

f

5

6

15

6

f%

50,0 %

33,3

33,3 %

27,3 % 18,8 % 31,5

%
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f

10

18

45

22

16

111

f%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

%

%

%

%

%

Ugotovili smo, da med leti delovnih izkušenj in strinjanjem s trditvijo ni statistično
pomembnih povezav (2Î = 15,415, g = 8, P = 0,052). Opazili pa smo, da se med učitelji, ki
imajo od 1 do 3 let delovnih izkušenj nihče ne strinja s trditvijo. Najbolj pa izstopajo rezultati
pri učiteljih z več leti delovne dobe, med katerimi se jih večina strinja s trditvijo. Opaziti je
tudi, da se z leti delovnih izkušenj odstotek učiteljev, ki se s trditvijo strinjajo povečuje.
Zanimalo nas je še, kakšna je povezava med časom, ki ga učitelji namenijo uvodni etapi in
strinjanjem s trditvijo o pomenu te etape.
Tabela 24: Povezava med časom, ki ga učitelji namenijo uvodni etapi in strinjanjem s
trditvijo, da učitelj, ki ne namenja pozornosti etapi uvajanja, učencev ne more pripeljati
do kakovostnega znanja
Čas namenjen etapi uvajanja

Strinjanje s Se strinjam
trditvijo

3 do 5 min

6 do 8 min

Več kot 8 min skupaj

f

15

20

7

42

f%

27,3 %

55,6 %

50,0 %

40,0 %

16

9

4

29

f%

29,1 %

25,0 %

28,6 %

27,6 %

f

24

7

3

34

f%

43,6 %

19,4 %

21,4 %

32,4 %

f

55

36

14

105

f%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Se ne morem f
odločiti

Se ne strinjam

skupaj
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Ugotovili smo statistično pomembno povezavo med časom namenjenim uvodni etapi in
strinjanjem s trditvijo o vlogi etape uvajanja (2Î = 9,616, g = 4, P = 0,047). Večina tistih, ki
uvodni etapi namenja od 3 do 5 minut, se s trditvijo ne strinja (43,6 %), večina tistih, ki etapi
uvajanja namenja ali od 6 do 8 minut (55,6 %) ali 8 minut in več (50 %) pa se s trditvijo
strinja. Če povzamemo lahko rečemo, da ji tisti učitelji, ki se s trditvijo, da ima etapa uvajanja
pomembno vlogo pri pridobivanju kakovostnega znanja, strinjajo, namenijo več časa. Tisti, ki
namenjajo uvodni etapi manj časa, pa se s trditvijo ne strinjajo, kar pa je pravzaprav logičen
zaključek.
Izbrala sem še nekaj obrazloţitev učiteljev, kot na primer komentar učitelja, ki se s trditvijo o
vlogi etape uvajanja ne strinja: »Uvajanje je le en del velike sestavljanke. Če nekdo uvajanju
ne da poudarka, ne pomeni, da ne bo izpeljal dobro ostalega dela. Lahko ima svoj izviren
pristop, ki funkcionira. Če so ostale učne etape kakovostne jih lahko kljub temu pripelje do
kakovostnega znanja, le pot bo malce daljša.« Učitelj, ki se glede trditve ni mogel odločiti, je
razloţil: »Zelo odvisno od razreda do razreda. Nekateri so že ob vstopu učitelja v razred
pripravljeni na učenje in je uvodna faza lahko kratka ali skoraj nepotrebna. Vedno pa je
potrebno graditi novo znanje na predznanju.« Izmed večine učiteljev, ki se s trditvijo strinja,
pa sem izbrala naslednji komentar: »Uvajanje je prvi vtis, ki se nato še poglablja v vsem
učnem procesu. Če so učenci motivirani za učenje, delo bo le-to uspešnejše in kar je
najpomembnejše, veliko več bodo od tega uporabili v življenju.«
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3 SKLEP
Etapo uvajanja lahko primerjamo z vsako pripravo na delo, tudi tako, ki ni nujno povezano s
šolo in učnim procesom. Preden torej začnemo s kakršno koli dejavnostjo, se nanjo po navadi
primerno pripravimo, kar vpliva na to, kako bomo kasneje to dejavnost izvajali in kakšen bo
naš končni rezultat ali izdelek. Prav tako je osnova vsakega učenja priprava nanj. V učnem
procesu ima to nalogo etapa uvajanja. Njen namen je torej ustvariti ugodne objektivne in
subjektivne pogoje za sodelovanje učencev pri pouku. Sem sodi materialno-tehnična priprava,
ki vključuje pripravo vseh pripomočkov, materiala in tudi prostora, ki je namenjen učenju.
Vsa didaktična sredstva pa morajo biti izbrana po kritični presoji učitelja, da je kar najbolj
izkoriščen njihov didaktičen, psihološki in pedagoški namen. Sledi napoved učnih ciljev, ki je
za učence zelo pomembna, saj izvedo kaj, zakaj in kako se bodo učili. Tako jim predstavimo
smisel njihovega učenja in teţimo k njihovi aktivnosti v učnem procesu. Seznanimo jih tudi z
metodičnim potekom učne ure, h kateri lahko prispevajo tudi s svojimi izkušnjami in
predlogi, kar ima še večjo motivacijsko vlogo. Tudi zato je zelo dobro, da na začetku
preverimo njihovo predznanje in tako ustvarimo dobro osnovo za nadgradnjo in poglobitev
tega znanja v nadaljnji obravnavi učne snovi. Kot pa smo ţe večkrat omenili imajo vse
dejavnosti v uvodni etapi skupen glavni cilj, ki je motivirati učenca za učenje, kar je
pravzaprav najboljša priprava za delo, ki jo lahko damo učencu. To nam kaţe tudi dejstvo, da
se v praksi za uvodni del učne ure pogosto uporablja kar izraz uvodna motivacija. Psihološka
priprava je torej zelo pomemben element etape uvajanja, ki poleg motiviranja vključuje tudi
ustvarjanje za učenje pozitivne in spodbudne razredne klime.
Z raziskavo smo ugotovili, da se večina učiteljev na učno uro pripravlja povprečno manj kot
eno uro, od svoje učne priprave pa največkrat delno odstopa. Na to, koliko časa se učitelji
pripravljajo na učno uro, ne vplivajo niti stopnja poučevanja niti leta delovnih izkušenj.
Razlike med razrednimi in predmetnimi učitelji smo opazili pri sledenju učni pripravi pri
izvedbi učne ure, na katero pa vpliva tudi delovna doba učitelja. Svoji učni pripravi pri pouku
tako bolj sledijo učitelji predmetne stopnje. Učiteljevo sledenje učni pripravi pri učnem
procesu pa se manjša z leti njegovih izkušenj. Več izkušenj torej ima učitelj, bolj je
samozavesten pri poučevanju in se pri tem manj opira na svojo učno pripravo.
Učitelji so mnenja, da je vključitev vseh etap v učni proces pomembno, vendar pa jih večina
ne daje vsem enakega pomena. Največji pomen dajejo učitelji etapi obravnave nove učne
snovi, etapa uvajanja pa je na drugem mestu po pomembnosti. Učitelji razredne in predmetne
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stopnje se glede mnenj ne ločijo, prav tako ni razlik med učitelji z različnimi delovnimi
izkušnjami. Na splošno se zdi uvodna etapa učiteljem pomembna, večina pa z leti delovnih
izkušenj ni spremenila mnenja o njeni pomembnosti. Tistim, ki so svoje mnenje spremenili,
pa se zdi zdaj uvodna etapa bolj pomembna.
Raziskava je pokazala, da uvodni etapi učitelji namenjajo povprečno od 3 do 5 minut, na kar
pa vpliva tudi stopnja poučevanja. Razredni učitelji povprečno za etapo uvajanja porabijo več
časa kot učitelji predmetne stopnje, kar lahko poveţemo s pomanjkanjem časa pri obravnavi
snovi v višjih razredih. Delovne izkušnje pa na čas etape uvajanja ne vplivajo. Učitelji pa v
etapi uvajanja največkrat z različnimi dejavnostmi motivirajo učence za nadaljevanje učne ure
in preverjajo njihovo predznanje. Na to, katere dejavnosti izvajajo v uvodnem delu, pa ne
vpliva stopnja, ki jo poučujejo. Prav tako se ne pojavljajo razlike med učitelji z različnimi
delovnimi dobami.
Učenci opaţajo, da njihovi učitelji ure začenjajo z umiritvijo, pogovorom in navodili za delo.
Spominjajo se tudi zgodbic, glasbe in raznih iger v uvodnem delu ure. Učence najbolj
pritegnejo razne zabavne igre, sproščanje ob glasbi in dejavnosti, ki jim predstavljajo izziv in
jih motivirajo.
Čeprav so, kot smo ugotovili skozi teoretična izhodišča, vsi elementi etape uvajanja
pomembni in med seboj zelo prepleteni in jih je zato teţko obravnavati ločeno, učitelji največ
pozornosti namenjajo psihološki pripravi. Ta vključuje motivacijo za nadaljnje delo,
spodbujanje pozitivne razredne klime in spodbudnega okolja. Učitelji menijo, da je motivacija
v uvodnem delu zelo pomembna, saj je od nje odvisen celoten uspeh učne ure. Velikokrat se
poskušajo prilagoditi ţeljam in interesom učencev in jim tako pribliţati temo. Zavedajo se
tudi, da ni vse odvisno le od uvodne motivacije in je potrebno to obdrţati skozi celoten učni
proces.
Učitelji so mnenja, da je izvedba etape uvajanja najbolj odvisna od učitelja samega. Učitelji
so vplive pripisali tudi učencem, razrednemu vzdušju in učiteljevi pripravi na učno uro.
Zanimiva je ugotovitev, da tisti učitelji, ki se na učno uro pripravljajo manj časa, pogosteje
odgovornost za izvedbo uvodnega dela ure prelagajo na učence.
Posebno pozornost smo namenili mnenjem in izkušnjam učiteljev o vplivu uvodne etape na
kakovost pouka in znanje učencev. Večina učiteljev se je strinjala, da ima pomemben vpliv na
poti do kakovostnega znanja učencev tudi dobra etapa uvajanja.
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V nadaljnjem raziskovanju bi bilo smiselno opazovati več učnih ur in več časa posvetiti
praktični analizi problema. Opazovanje bi lahko organizirali bolj sistematično, tako da bi v
več razredih opazovali učno uro z enako učno temo in tako primerjali končne rezultate in
znanje učencev. Tema torej ponuja še veliko smeri, v katere bi lahko širili raziskovanje.
Upam, da bo moj prispevek vsaj manjši korak na poti oblikovanja ugotovitev o pomembnosti
tega dela učnega procesa. Ţelim pa si, da bi morda nekomu ravno moje diplomsko delo
predstavljalo izziv, morda celo uvod in ga motiviralo za nadaljnje raziskovanje problematike.
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ANKETNI VPRAŠALNIK
Sem Helena Škufca, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.
Pripravljam diplomsko delo z naslovom Pomen etape uvajanja v učnem procesu. Zanimajo
me stališča učiteljev in učiteljic o pomenu etape uvajanja za kakovost pouka in učenčevo
znanje kot tudi konkretne izkušnje učiteljev s to etapo učnega procesa. V ta namen sem
izdelala kratek anketni vprašalnik. Anketa je anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni le v
raziskovalne namene. Za sodelovanje se vam ţe vnaprej zahvaljujem ter vam ţelim uspešno
pedagoško delo ter vse dobro.
1. Razred poučevanja (odgovorijo učitelji razrednega pouka):
Predmet poučevanja (odgovorijo učitelji predmetnega pouka):
2. Leta delovnih izkušenj:

a) 1–3

b) 4–6

c) 7–18

d) 19–30

3. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kako ste zadovoljni s pedagoškim poklicem?
1
2
3
4
nezadovoljen
manj zadovoljen
srednje
zadovoljen
zadovoljen
Kratko komentirajte svojo izbiro:

4. Koliko časa se povprečno pripravljate na posamezno učno uro?
a) skoraj nič
b) manj kot pol ure
c) manj kot uro
d) več kot uro
5. V kolikšni meri pri pouku sledite svoji učni pripravi?
Najpogosteje:
a) se priprave točno drţim,
b) od priprave le minimalno odstopam,
c) od priprave delno odstopam,
d) se drţim le ključnih točk priprave,
e) pripravo napišem le zato, ker mora biti in se je ne drţim.
Kratko komentirajte svojo izbiro:

110

e) 31 in več

5
zelo zadovoljen

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Helena Škufca; diplomsko delo

6. Kako pomembno se vam zdi, da so v učnem procesu v okviru posamezne teme vključene
vse učne etape (uvajanje, obravnavanje nove učne snovi, vadenje, ponavljanje, preverjanje
in ocenjevanje)?
a) ni pomembno
b) manj pomembno
c) srednje pomembno
d) pomembno
e) zelo pomembno
Kratko komentirajte svojo izbiro:

7. Ali se vam zdi katera izmed etap še posebej pomembna in ji namenite več pozornosti?
a) Ne, vsem dajem enak pomen.
b) Da, najbolj pomembna se mi zdi:
, ker

8. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kako pomembna se vam zdi uvodna etapa?
1
2
3
4

5

nepomembna

zelo pomembna

manj pomembna

srednje pomembna

pomembna

Kratko komentirajte svojo izbiro:

9. Ali se je z leti delovnih izkušenj spremenilo vaše mnenje glede pomena uvodne etape?
a) ne

b) da, in sicer se mi zdi zdaj:
-

manj pomembna

-

bolj pomembna

Če ste obkroţili odgovor b, opredelite, kaj je vplivalo na spremembo vašega mnenja:

10. Kaj vi običajno naredite v etapi uvajanja?
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11. Koliko časa po navadi namenite etapi uvajanja?
a) nič
b) 3‒5 minut
c) 6‒8 minut
d) več kot 8 minut
Kratko komentirajte svojo izbiro:

12. Spodaj so našteti različni elementi uvodnega dela ure. Razvrstite jih glede na pomen in
pozornost, ki jim jo namenjate, tako da prednje zapišete števila od 1 do 4 (1 največ
pozornosti, 4 najmanj pozornosti).
_Spoznavna priprava (posredovanje osnovnih informacij o čem se bodo učili,
ponovitev predznanja..)
_Materialno-tehnična priprava (priprava učnih pripomočkov, učbenikov in materiala,
ki ga potrebujemo)
_Psihološka priprava (motivacija za nadaljnje delo, ustvarjanje pozitivnega okolja, ki
bo na učence delovalo spodbudno)
_Metodična priprava (uporaba ustreznih učnih metod in seznanitev učencev z njimi)
Kratko komentirajte svojo izbiro:

13. Od česa je po vašem mnenju najbolj odvisna izvedba etape uvajanja?

14. V kolikšni meri se strinjate s spodnjo trditvijo:
Učitelj, ki ne namenja pozornosti etapi uvajanja, ne more učencev pripeljati do
kakovostnega znanja.
a) se strinjam
b) se ne morem odločiti
c) se ne strinjam
Kratko komentirajte svojo izbiro:
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OPAZOVANJE UČNE URE:
1. SPLOŠNI PODATKI:
Šola:
Razred:
Učitelj:
Namen opazovanja:
2. UČITELJEVA DEJAVNOST: (1‒5)
Ustreznost napovedi učnih ciljev:

Način ponovitve predznanja:

Način uvodnega motiviranja učencev:
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3. DEJAVNOST UČENCEV (1‒5)
Pripravljenost učencev za nemoten potek učnega dela:

Zunanja znamenja zanimanja učencev za delo:

Raven interakcije med učenci:

Kakovost pokazanega znanja in sposobnosti učencev:

Izkazana vedoţeljnost in miselna dejavnost učencev:

4. POTEK ETAPE UVAJANJA
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INTERVJU Z UČENCI
Kako bi ocenil zanimivost učne ure: kot zelo zanimivo, srednje zanimivo ali nezanimivo?
Ali je učitelj poučeval razumljivo in pregledno?
Kateri del učne ure ti je bil najbolj všeč? Zakaj?
Kaj ti je bilo všeč v uvodnem delu učne ure?
Kako učitelj navadno začenja učne ure?
Se spomniš kakega začetka učne ure, v kateri je učitelj znal še posebej pritegniti vaše
zanimanje? Kaj je naredil?
Koliko misliš, da si se v tej uri naučil? Veliko – srednje – malo.
Povej eno misel, ki se ti zdi še posebej pomembna in si si jo najbolj zapomnil.
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