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POVZETEK 

 

Ker učitelji razrednega pouka pri pouku tudi govorno nastopajo, sem v diplomskem delu 

raziskovala, kakšno mnenje imajo o svoji zmožnosti govornega nastopanja, in sicer sem pisno 

anketirala 102 učitelja. Dobljene podatke sem primerjala med učitelji z različnim številom let 

delovne dobe, učitelji iz Ljubljane in Pomurja ter učitelji, ki so študirali na različnih 

slovenskih pedagoških fakultetah.  

Na govorni nastop se učitelji pripravljajo, in sicer do 30 minut. Pri pouku učitelji najpogosteje 

govorijo na podlagi opornih točk ali prosto brez zapisa, a z miselno pripravo, pri dodatnih 

dejavnostih zunaj pouka pa uporabljajo predvsem govor na podlagi opornih točk, najmanjkrat 

pa govor brez poprejšnje miselne priprave. Iz rezultatov je razvidno tudi, da učitelji od 

pripomočkov najpogosteje uporabljajo tablo in interaktivno tablo. Med učitelji iz Ljubljane in 

Pomurja se kažejo razlike glede uporabe pripomočkov, prav tako se med njimi pojavljajo 

razlike glede analize govornega nastopanja pri pouku. Učitelji iz Ljubljane po govornem 

nastopu pri pouku manjkrat naredijo analizo govornega nastopa kot učitelji iz Pomurja. Razlik 

glede analize govornega nastopa pri dodatnih dejavnostih ni. Po govornem nastopu učitelji 

opravijo analizo tako, da prosijo nekoga, da jih posluša in nato oceni. Večina razrednih 

učiteljev se ima za povprečnega govornika. Pri učiteljih ni razlik glede tega, katere napake 

delajo med govornim nastopanjem pri dodatnih dejavnostih. Pri pouku se pojavljajo napake 

pri učiteljih, ki so obiskovali različne pedagoške fakultete, glede gibanja po prostoru in pri 

vzdrževanju očesnega stika. Razlike glede vzdrževanja očesnega stika so tudi pri učiteljih iz 

Ljubljane in Pomurja. Trema se učiteljem najpogosteje pojavi včasih pred govornim 

nastopanjem v dejavnostih zunaj pouka, med govornim nastopom pa redko. Pred govornim 

nastopanjem in med govornim nastopanjem pri pouku se trema pri učiteljih najpogosteje ne 

pojavi. Razlike glede treme med govornim nastopanjem pri dodatnih dejavnostih se pojavljajo 

pri učiteljih iz Ljubljane in Pomurja. Izsledki so pokazali, da med učitelji ni razlik glede tega, 

v katerem delu učne ure govorno nastopajo, ali so se na področju govornega nastopanja 

izobraževali še po končanem dodiplomskem študiju, da pri govornem nastopanju uporabljajo 

pogosteje knjižni pogovorni jezik kot pa knjižni zborni jezik.  

 

KLJUČNE BESEDE: govorni nastop, razredni učitelj, priprava na govorni nastop, težave pri 

govornem nastopu, vrednotenje govornega nastopa 
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ABSTRACT 

Because every primary school teacher meets speaking performances at his work, is the reason 

why I have researched in my degree thesis the teachers opinion about their speech 

performance abilities with a survey where 102 teachers participated. I have compared the 

gained data among primary school teachers with different years of service, primary school 

teachers from Ljubljana and Pomurje and also teachers who studied at different faculties of 

education. 

Teachers prepare themselves for speaking performances up to 30 minutes. At lessons teachers 

mostly use speeches based on starting points or free speeches without a record but with 

mental preparation. At additional activities outside lessons, teachers mostly use speeches 

based on starting points and at least they use speeches without any mental preparation. The 

results also evidently show that teachers mostly use a blackboard and an interactive board as 

their main accessories. Differences appear between teachers from Ljubljana and Pomurje in 

usage of accessories and also at the analysis of the speaking performance. Teachers from 

Ljubljana less often do the analysis of the speaking performance than teachers from Pomurje 

do. There are no differences at speaking performance at additional activities. After the 

speaking performance teachers do the analysis by asking somebody to listen to them and then 

evaluate them. Most of primary school teachers evaluate themselves as average speakers. 

There are no differences between teachers regarding which mistakes they made during the 

speaking performance at additional activities. Mistakes appear at lessons with teachers who 

went to different faculties regarding the movement in the working space and keeping the eye 

contact. Differences with keeping eye contact also appear with teachers from Ljubljana and 

Pomurje. Stage fright mostly appears sometimes before the speaking performance at 

additional activities and rarely during the performance. Stage fright mostly does not appear 

before and during the speaking performance at lessons. Differences for stage fright during the 

speaking at the additional activities appear between teachers from Ljubljana and Pomurje. The 

results have shown that there is no difference in which part of the lesson the teachers perform, 

if they had any additional training after their graduation and that they mostly use literary 

spoken language than literary written language.  

KEYWORDS: speaking performance, primary school teacher, preparation for speaking 

performance, problems with speaking performance, evaluation of speaking performance 
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1 UVOD 

 

Ko učitelj
1
 poučuje, se ves čas uči in raste. To pomeni, da se profesionalno razvija – tudi na 

področju govornega nastopanja. V šoli – pri pouku in v dejavnostih, povezanih s šolo – 

vsakodnevno govorno nastopa, zato je pomembno, da učencem predstavlja govorni zgled, saj 

je dober govorni zgled za učenčev razvoj zelo pomemben. Da bo učitelj uspešen pri svojem 

delu, mora imeti ustrezno znanje, čim več mora govorno nastopati in imeti ob tem nekoga, ki 

ga posluša ter z njim naredi analizo po govornem nastopu ali pa to naredi sam. Zavedati se 

mora svojih pomanjkljivosti, da je lahko nanje pozoren in jih ob naslednjem govornem 

nastopu odpravi. Za govorni nastop pred učenci se mora dobro pripraviti, ker lahko ob slabi 

pripravi ob situacijah, ki pri pouku nastajajo, izgubi rdečo nit govorjenja.   

 

Za to temo v diplomskem delu sem se odločila, ker sem med študijem opazila, da učitelji pred 

učenci veliko govorno nastopajo. Pri učiteljih, pri katerih smo imeli študentje prakso, so se 

pojavljali: trema, zardevanje, zatikanje, hitro govorjenje, uporaba narečnih besed in druge 

napake. Vedno sem se spraševala, ali se takšne stvari učiteljem med govornim nastopanjem 

pred učenci pri pouku in drugih dejavnostih, povezanih s šolo, dogajajo pogosto. Zanimalo 

me je, katere napake delajo razredni učitelji in kakšno je njihovo mnenje o lastni govorni 

usposobljenosti, zato sem se odločila to raziskati z anketo.  

 

V empiričnem delu diplomskega dela prikazujem izsledke ankete o mnenju učiteljev  

razrednega pouka o svoji zmožnosti govornega nastopanja. Ugotoviti želim tudi razlike med 

razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe, učitelji iz Ljubljane in Pomurja ter  

učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah.  

 

 

                                                 
1
V nadaljevanju bom uporabljala samo moško obliko samostalnika učitelj, in sicer za moški in ženski spol.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Učiteljevo govorno nastopanje kot enosmerno sporazumevanje 

 

Sporazumevanje je izmenjavanje besedil med ljudmi in zajema tistega, ki govori ali piše, ter 

onega, ki posluša ali bere. Prav tako obsega sporočanje, kjer je sporočevalec govorec ali 

pisec, in sprejemanje besedila, kjer je prejemnik poslušalec ali bralec. Sporazumevanje je 

dvosmerno, če se prejemnik na sporočevalčevo besedilo odzove (Križaj Ortar idr. 2011: 29).  

Križaj Ortar idr. (2011) razlikujejo dvosmerno in enosmerno sporazumevanje. Kadar 

prejemnik postane sporočevalec, je tako sporazumevanje dvosmerno, kadar se vlogi 

sporočevalca in prejemnika ne zamenjata, pa je sporazumevanje enosmerno.  

Ucman (2003) meni, da enosmerno sporazumevanje pomeni, da poteka vpliv le v eni smeri, 

od pošiljatelja do prejemnika sporočila. Pri tem gre za posredovanje sporočila večjemu številu 

prejemnikov. Sporočila so kratka, jasna in preprosta. Enosmerne so vse vrste medijskega oz. 

množičnega sporazumevanja, enosmerno sporazumevanje pa poteka tudi v razredu. 

Javno govorno nastopanje pomeni tvorjenje enogovornih govorjenih besedil, namenjenih širši 

ali ožji javnosti oz. razredu. Pri govornem nastopu mora biti učitelj pozoren na zmožnost 

tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih javnih enogovornih govorjenih 

besedil, pri čemer mora upoštevati sestavine sporazumevalne zmožnosti, pravorečno 

zmožnost, metaforično, metajezikovno in metakognitivno zmožnost (povzeto po Križaj Ortar 

1999, v Petek 2011: 60). 

Učitelj je pri govornem nastopanju v šoli odgovoren za pošiljanje, sprejemanje in delovanje 

posredovanih sporočil. Skrbeti mora, da je sporazumevanje popolno in strokovno. To doseže 

tako, da je njegovo govorno nastopanje hoteno, načrtovano in zavestno; pri tem mora iskati in 

sprejemati povratno informacijo učencev. Sprejeto sporočilo mora na učence vplivati v skladu 

z namenom sporočila (Brajša 1993). 
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2.1.1 Družbena vloga jezika in govora 

 

M. Ule (2005) besedni jezik opredeljuje kot sistem sporočanja, ki velja za določeno družbeno 

skupnost, in je skupen vsem njenim članom. Trdi, da je besedni jezik simbolni in družbeni 

sistem, ki je za človeka najpomembnejši. 

Pomembno se zdi omeniti tudi švicarskega jezikoslovca Ferdinanda de Saussura, ker je 

podrobneje razčlenil jezik kot simbolni sistem in ga primerjal z jezikom kot živim govorom. 

Menil je, da je jezik kot simbolni sistem kodificiran, sestavljen iz pravil in predpisov, ter 

nujen za sporazumevanje z ljudmi. Pri opisovanju govora pa se je avtor dotaknil ''človeškega 

jezika'' in poudaril, da nobena druga živa vrsta nima tako celovitega komunikacijskega 

sistema, kot sta jezik in govor (povzeto po Saussure, 1997, v Ule, 2005: 131). 

Forgas (1997) človeški jezik označuje kot sposobnost nanašanja na odsotne ali neobstoječe 

stvari, ustvarjanje novih pomenov ter sporočanje, učenje in predajanje sporočil naslednikom 

pa tudi sposobnosti, da lahko s pomočjo kombinacij iz končne množice besed, simbolov ali 

sestavin pridemo do sporočil (povzeto po Forgas, 1997 v Ule, 2005: 131). 

Pomembna lastnost besednega jezika pa je tudi ustvarjalnost. S pomočjo jezika lahko učitelji 

zavestno ali spontano in nezavedno ustvarijo veliko novih stavkov. Zagovornik omenjene 

značilnosti je bil Chomsky. Prepričan je bil, da je jezikovna ustvarjalnost podlaga človeški 

kulturni ustvarjalnosti (povzeto po Chomsky, 1989, v Ule, 2005: 132). 

 

2.1.2 Raba govora 

 

Govor nam omogoča, da ohranimo stike in odnose z drugimi. Pomaga nam, da znamo aktivno 

poslušati in nagovoriti sogovorca ter pritegniti občinstvo v pogovor. Navezovanje pogovora in 

poslušanje drugega nista pomembna le za začetek pogovora, ampak tudi za njegovo 

nadaljevanje. Brez prepletanja nagovora in poslušanja pogovor ni mogoč. Nagovor 

sogovornika je prvi korak v vsakem socialnem stiku med ljudmi in ena najpomembnejših rab 

jezika. Pri izpeljavi nagovora je treba upoštevati ustaljene kulturne norme, ki se s časom 

spreminjajo. Razlikovanje med formalnim in neformalnim nagovorom je ključnega pomena. 

Gre predvsem za vikanje in tikanje občinstva. M. Ule (2005) omenja dve jezikovni normi, ki 

se upoštevata pri izpeljavi nagovorov in pogovorov v vsakdanji in nevsakdanji rabi, tj. 
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naslednje: statusna norma predpisuje, da uporabimo neformalno obliko nagovora takrat, ko je 

nagovorjeni pripadnik istega ali nižjega družbenega statusa. Formalno obliko pa po navadi 

vedno uporabimo, kadar smo v stiku z ljudmi višjega družbenega statusa. Zanimivo je, da je v 

fevdalizmu veljala zapoved uporabe formalne oblike tudi pri nagovoru člana lastne družine ali 

bližnjih znancev in sorodnikov (Ule, 2005: 139). Solidarnostna norma pa se ravna po razliki v 

zaupnosti pogovora, bližine oziroma v socialni distanci med ljudmi in nam narekuje uporabo 

formalnejših nagovorov pri osebah, s katerimi nismo v intimnejših odnosih, neformalne 

nagovore pa naj bi govorci uporabljali pri nagovoru partnerjev, ki so nam bližji (Ule, 2005: 

140).  

 

2.2 Govorni položaji, povezani z učiteljevim govornim nastopanjem 

 

Vloga govornega nastopanja pri poklicu učitelja je neposredno povezana tudi s poznavanjem 

t. i. govornih položajev, v katerih se odvija sporazumevanje, in je odvisno od tega, kje in 

komu kaj sporočamo. Govorni položaji se med drugim med seboj razlikujejo glede na 

uradnost in neuradnost oz. javnost in zasebnost (povzeto po Tivadar 1998; Zemljarič 

Miklavčič idr. 2009; SSKJ, v Petek 2012: 689). Iz te opredelitve sklepamo, da gre pri 

učiteljevem govornem nastopanje v razredu za uradni in javni govorni položaj. Pri vsem tem 

se nam zdijo zelo pomembne tipične govorne situacije, v katerih se pojavlja učiteljevo 

govorno nastopanje v razredu in tudi zunaj njega. Učiteljeve dejavnosti, v katerih govorno 

nastopa, so po našem mnenju naslednje: 

1) izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka ter pouka izbirnih predmetov; 

2) izvajanje interesnih dejavnosti – krožki in druge dejavnosti; 

3) sodelovanja pri športnih, kulturnih in naravoslovnih dnevih. 

 

Pri vseh omenjenih situacijah gre za dejavnosti, v katerih mora učitelj govorno nastopati. Na 

podlagi predstavljenega lahko sodimo o pomembnosti govornega nastopanja v učiteljskem 

poklicu in na splošno v vzgojno-izobraževalnem procesu.  
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2.3 Oblika javnega govora 

 

Za učitelje je pomembno, da poznajo različne oblike javnega govora, tako se lahko dobro 

pripravijo na govorni nastop. Ob poznavanju oblik javnega govora bo učitelj vedel, s kašnim 

govornim nastopom bo pri učencih dosegel boljše poslušanje in sodelovanje. 

Z uporabljanjem tehnoloških pripomočkov lahko govor prilagajamo glede na pisno predlogo. 

Glede na pripravljeno predlogo Tivadar (2011: 493) deli besedilo na pet osnovnih stopenj 

govora, ki zahtevajo različno obvladanje knjižnega govora. Te stopnje so:  

1) branje, 

2) polbranje, 

3) govor na osnovi opornih točk, 

4) prosti govor brez zapisa, a z miselno pripravo, 

5) popolnoma prosti govor.  

 

2.3.1 Branje in polbranje 

 

Oba govora sta vezana na zapisani jezikovni kod in zahtevata osnovno poznavanje pravorečja. 

Zavedati se je treba prednosti in značilnosti govora, ne pa da samo mehanično prenašamo 

pisno besedilo v slušni prenosnik. Nejasnost je možno zapisati oz. jo vnaprej premisliti. K tej 

stopnji bi lahko dodali tudi branje novic in drugih novinarskih prispevkov, pri katerih je 

hitrost govora višja z različnimi zvočnimi dodatki. Ta govor je prisoten pri radijskih 

voditeljih, napovedovalcih (povezovalcih) prireditev, govorcih v parlamentu in pri odgovorih 

vlade na vnaprej postavljena vprašanja v parlamentu (Tivadar 2011). Učitelji govora v razredu 

ne berejo, zato tak govor ni primeren za govorno nastopanje pred učenci.  

 

2.3.2 Govor na osnovi opornih točk in prosti govor brez zapisa, a z miselno pripravo 

 

Ti stopnji spadata med nebrani govor, ki ni neposredno povezan s pisno predlogo in zahteva 

aktivno usvojitev pravorečne norme. Tak govor je prisoten na televiziji, pri oddajah v studiih 

in zabavnih oddajah z generalko. Govora sta značilna za parlamentarni govor, ker je precej 
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branja in polbranja ter je v razpravi možna le kratka miselna priprava oz. priprava po opornih 

točkah. Govor vsebuje več narečne zaznamovanosti govorcev, raba besed je manj predvidena 

(Tivadar 2011). Za učitelja sta ti stopnji pomembni, saj je tak govor prisoten v razredu. Učitelj 

si za govorni nastop v razredu najpogosteje pripravi oporne točke ali pa se na govor pripravi 

samo miselno. 

 

2.3.3 Popolnoma prosti govor 

 

Popolnoma prosti govor se pojavlja v različnih diskusijah in novinarstvu, da novinarji dobijo 

izjavo o določeni temi takoj. Pri tem govoru obstaja nekajsekundna miselna priprava, vendar 

ne moremo govoriti o pripravljenem govoru. Takšen govor se uporablja na tiskovni 

konferenci in v različnih kontaktnih oddajah. Govorci se manj strogo držijo knjižne norme, pri 

zasebnih oddajah pa je pogosto t. i. kramljanje. Ta govor se uporablja tudi v intervjujih, raznih 

omiznih oddajah in zahteva popolnoma avtomatizirano govorno znanje (Tivadar 2011). 

Učitelj se mora za govorni nastop pripraviti, zato ni priporočljivo, da bi za govorni nastop 

uporabljal popolnoma prosti govor brez poprejšnje priprave.  

 

2.4 Priprava učitelja na govorno nastopanje 

 

Preden nastane besedilo, mora učitelj opraviti kar nekaj dela. Dejavnosti pri tvorjenju besedila 

Križaj Ortar idr. (2011) razdelijo v sedem faz – iznajdba, urejanje, ubesediljevanje, 

popravljanje prve različice, prepisovanje popravljenega besedila in navajanje podatkov o 

virih, pomnjenje besedila in pripravljanje ponazoril za govorno nastopanje ter izvajanje 

govornega nastopa.  

 

2.4.1 Iznajdba 

Najprej se odločimo, kaj bo namen in kaj tema našega besedila, tj. kaj bomo predstavili, kaj 

bomo ocenjevali, za kaj se bomo zahvalili, kaj bomo svetovali itn. Za to se lahko odločimo iz 

lastnega nagiba, lahko pa nam namen in temo naloži kdo drug. Nato določimo, kaj vse bomo 

o temi povedali – kaj bomo dodali, tj. s čim bomo temo razvijali in tako ustvarjali vsebino. 
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Priporočljivo je, da si pripravimo načrt v obliki opornih točk ali miselnega vzorca s 

podtemami ali ključnimi besedami in bistvenimi podatki. Pri razvijanju teme je pomembno 

dvoje: koliko o zadevi že ve sam sporočevalec in kaj zanima naslovnika (Križaj Ortar idr. 

2011: 43). 

Če si za govorni nastop lahko izberemo temo, je primerna takšna, ki nam je blizu zaradi 

izobrazbe ali življenjskih izkušenj. Občinstvo bolj pritegnejo pozitivni vidiki katere koli 

tematike (Lerche, 1996). 

Učitelj mora ob izbiranju teme upoštevati učni načrt. Teme za celotno leto izbere že v začetku 

šolskega leta in skozi leto to izbiro teme izpušča, podatke o temi pa mora priskrbeti, ko se 

pripravlja na pouk.  

 

2.4.2 Urejanje 

Zbrano gradivo je treba tudi urediti – ga ovrednotiti (pri tem moramo zavreči manj pomembne 

misli ali podatke, najpomembnejšim pa pripisati ustrezne poudarke) in določiti tako povezavo 

in zapovrstje sestavin (kaj bo bolj na začetku, kaj v sredini, kaj na koncu), da bo nastala 

smiselna celota, ki bo ustrezala našemu namenu. »Včasih moramo dodati še uvod in 

zaključek. V uvodu napovemo svoj namen in temo, v zaključku pa povzamemo bistvene 

ugotovitve ali predložimo sklepe. Uvod in zaključek sta nujna v govornih nastopih in v 

nekaterih zapisanih besedilih« (Križaj Ortar idr. 2011: 44). 

Učitelj lahko pri pouku govorno nastopa v uvodnem, osrednjem in zaključnem delu učne ure. 

Uvodni del učne ure je namenjen motiviranju učencev, osrednji del je namenjen spoznavanju 

nove učne snovi, zaključni del pa je namenjen sklepnim ugotovitvam in določitvi domačega 

dela. 

 

2.4.3 Ubesediljevanje 

»Če smo si za sporočanje izbrali temo, ki jo dobro poznamo, če smo zbrali veliko gradiva in 

ga po premišljenem načrtu ustrezno uredili, s tretjo stopnjo v nastajanju besedila ne bomo 

imeli večjih težav. Gre za to, da zbrano in urejeno gradivo ''pretopimo'' v besedilo. To pomeni, 

da izberemo ustrezne besede in stavčne vzorce za tvorjenje povedi ter posnemamo zgradbo 

besedilne vrste, ki ustreza izbranemu namenu. Pri tem moramo paziti, da ne ponavljamo 
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besed in stavčnih vzorcev, da so povedi logično urejene in razvrščene, da ima besedilo rdečo 

nit in je smiselno, logično povezano in zaokroženo. Tako nastane prva različica besedila« 

(Križaj Ortar idr. 2011: 44). 

Govorno nastopanje učiteljev največkrat poteka na osnovi opornih točk ali prostega govora 

brez zapisa, a z miselno pripravo, zato lahko učitelj nekatere omenjene faze izpusti. Učitelji se 

na govorni nastop lahko pripravijo s pisanjem učne priprave.  

 

2.4.4 Popravljanje prve različice besedila 

Najbolje je, da besedilo znova preberemo, se vživimo v učenca (bralca ali poslušalca) in v tej 

vlogi presojamo ustreznost, razumljivost, pravilnost in učinkovitost svojega besedila. Če je 

potrebno, odpravimo napake oz. pomanjkljivosti. Prvo različico besedila je priporočljivo dati 

v branje in jezikovno presojo še komu drugemu (npr. sodelavcu). Zaželena je tudi raba 

jezikovnih priročnikov, npr. Slovenskega pravopisa (Križaj Ortar idr. 2011: 45). 

 

2.4.5 Prepisovanje popravljenega besedila in navajanje podatkov o virih 

»Če smo v prvi različici besedila našli in odpravili veliko napak, jo moramo prepisati. Pri 

prepisovanju besedila pazimo na primerno razmestitev delov besedila na papirju ter na 

čitljivost in estetskost zapisa. Če smo si pri tvorjenju besedila pomagali s tujimi besedili /…/, 

tako da smo podatke iz njih povezali s svojimi, jih preoblikovali ali kar prepisali /…/, 

moramo na koncu besedila navesti osnovne podatke o ''svojem viru'', tj. ime in priimek 

avtorja, naslov dela, ime založbe, kraj in leto izdaje« (Križaj Ortar idr. 2011: 45). 

 

2.4.6 Pomnjenje besedila in pripravljanje ponazoril za govorno nastopanje 

Če bomo pripravljeno besedilo govorno predstavili, se moramo pripraviti na govorni nastop. 

»Besedilo doma večkrat preberemo na glas, da bi si ga čim bolje zapomnili (vendar se ga ne 

naučimo na pamet /…/). Izdelamo tudi vidna ponazorila (npr. skice, prosojnice /…/), ki jih 

bomo pokazali poslušalcem, ter razmislimo o rabi nebesednih zvočnih in vidnih 

spremljevalcev govorjenja (glasnost, hitrost govorjenja, kretnje, drža telesa …)« (Križaj Ortar 

idr. 2011: 45). 
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Pomnjenje je tehnika, kako si zapomniti govor, s katerim gradivo opisujemo. Gre za elemente 

vizualizacije, ko vsebinska razmerja postavimo v prostorska razmerja. Že v antiki so se 

zavedali, kako je pomnjenje pomembno. Omenjena faza je bila v retorično teorijo dodana 

pozneje, šele okoli 1. stoletja pr. n. št., ko so bili retoriki očarani nad močjo spomina. 

Razlikovali so med dvema načinoma, kako si gradivo zapomniti in si ga vtisniti v spomin. 

Poznali so naravni spomin, ki je dan človeku sam po sebi, in umetnega, ki si ga človek pridobi 

s posebnim urjenjem, imenovanim mnemotehnika. Gre za organizacijo spomina v urejene 

spominske prostorčke, v katere razporeja informacije in jih lažje najde ter uporabi, ko to želi 

(povzeto po Crowley 1994, v Blatnik 2010: 10).   

Najbolje si je zapomniti delno ali delno popolno besedilo in govoriti prosto. Govora ni dobro 

brati, v nekaterih primerih (novice, izjave, referati, koreferati …) pa je to dopustno. V 

pripravljenem branju je največji uspeh  dosežen, če je pogled obrnjen čim bolj k občinstvu in 

manj k črkam ter je pozornost namenjena pomenu, manj prebiranju (Škarič 1996: 27).   

 

2.4.7 Izvajanje govornega nastopa 

Izvajanje (''pronuntiatio'' ali ''actio'') je izvedba govora, ki se nanaša na izgovarjavo, ritem, 

poudarke, mimiko, gestikulacijo; je nadzorovanje glasu in telesa, tako da sta primerna 

predmetu govora (Barthes, 1990).  

»Med govornim nastopom moramo gledati poslušalce, govoriti prosto (tj. ne brati besedila), 

primerno glasno, razločno, ne prehitro, čim bolj naravno in živo« (Križaj Ortar idr. 2011: 46).  

 

2.5 Načela učiteljevega uspešnega govornega nastopanja 

 

Če želijo biti učitelji pri sporočanju uspešni, morajo po Križaj Ortar idr. (2011: 46) upoštevati 

naslednjih šest načel: 

1) sporočamo z jasnim namenom; 

2) sporočamo le o tistem, kar dobro poznamo; 

3) upoštevamo okoliščine sporočanja; 

4) upoštevamo prvine in pravila danega besednega jezika; 

5) upoštevamo oz. posnemamo značilno zgradbo izbrane besedilne vrste; 
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6) upoštevamo prednosti in pomanjkljivosti prenosnika.  

 

2.5.1 Sporočamo z jasnim namenom 

 

»Vedno sporočamo z določenim namenom/ciljem, zato da bi naslovnik vedel to, kar vemo mi; 

da bi nam naslovnik verjel; da bi naslovnik o čem sodil tako kot mi; da bi naslovnik doživljal 

kaj tako kot mi in da bi naslovnik storil določeno nebesedno dejanje ipd. Svoj namen lahko 

izražamo na neposredni in posredni način« (Križaj Ortar idr. 2011: 48–49). 

V sporazumevanje vstopamo z namenom, da informiramo, izrazimo mnenje, vplivamo na 

partnerja in dobimo nove informacije, zato moramo učitelji pred začetkom govora vedeti, kaj 

želimo povedati (Ucman 2003).  

 

2.5.2 Sporočamo le o tem, kar dobro poznamo 

 

»Če teme, o kateri želimo govoriti ali pisati, ne obvladamo dobro, si najprej izpopolnimo 

znanje z opazovanjem, branjem strokovnih knjig, učenjem in razmišljanjem. Pri sporočanju 

pazimo na to, da sporočamo samo resnične podatke« (Križaj Ortar idr. 2011: 49). 

Pri govornem nastopanju moramo biti učitelji jasni in razumljivi. Izogibamo se dvoumnim 

besedam, izrazom in abstrakcijam ter uporabljamo kratke stavke, enoznačne besede in 

običajno govorico, ki pripomore k razumljivosti povedanega. V sporazumevanju se izražamo 

s prvoosebnimi sporočili in uporabljamo dejstva, da ne posredujemo zavajajočih in 

nepreverjenih podatkov (Ucman, 2003).  

 

2.5.3 Upoštevamo okoliščine sporočanja 

 

Upoštevamo čas in kraj sporočanja, predvsem pa naslovnika, tj. njegovo starost, 

izobrazbo/poklic, družbeni položaj, sporazumevalne izkušnje itn. Naslovnika upoštevamo pri 

izbiri teme, odločitvi, kako nadrobno bomo govorili ali pisali, razvrščanju podatkov in pri 

njihovem ubesediljevanju (Križaj Ortar idr. 2011: 50–55). 
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Vsak govornik se znajde v govornem trikotniku, v katerem so: 

1) on sam, 

2) poslušalci oz. sogovornik in 

3) predmet oz. problem razprave ali pogovora (Zidar Gale, Žagar, Žmavc, Pirc 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

Govornik oz. učitelj ima več možnosti, da mu poslušalci oz. učenci prisluhnejo, če je vsebina 

predmeta razprave, o kateri govori, za poslušalce ali sogovornike pomembna, zanimiva, 

povezana z njihovimi preteklimi izkušnjami ali s prihodnjimi odločitvami. Za govornika je 

pomembno, da za svojo prepričljivost dobi čim večjo pozornost občinstva in poslušalci do 

njega vzpostavijo kakršen koli odnos, saj ga šele takrat pozorno poslušajo. Pomemben je tudi 

govorni položaj govorca (nadrejeni – podrejeni, naklonjenost – nenaklonjenost poslušalcev 

…), ker je od tega odvisen njegov uspeh. Kadar želimo poslušalca o nečem prepričati, 

moramo upoštevati njegove vrednote, želje, mnenja … Poslušalci, ki nas poslušajo, bodo tako 

verjeli, da je vsebina, o kateri govorimo, pomembna tudi zanje (prav tam).  

Sogovornik je drugačna osebnost, zato se moramo zavedati, da ima drugačna stališča, 

pričakovanja, vrednote in čustva. Zaradi drugačnosti lahko prihaja do napačne interpretacije 

sporočila. Sogovornik ima pravico, da misli, čuti drugače, izraža drugačna mnenja, izrazi svoj 

lasten način …, zato ga moramo sprejeti takšnega, kot je (Ucman, 2003). 

 

2.5.4 Upoštevamo prvine in pravila danega besednega jezika 

 

»Besedilo mora biti jezikovo pravilno, tj. tvorjeno z besedami in po pravilih slovenskega 

knjižnega jezika. Zlasti pri govornem nastopanju in pisanju moramo uporabljati besede 

problem ali predmet razprave – vsebina 

 

govornik – kdor (javno) nastopa poslušalci – komur govori 
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slovenskega knjižnega jezika (zapisane so v Slovarju slovenskega knjižnega jezika), 

sporočanje pa mora biti tudi slovnično in pravorečno oz. pravopisno pravilno (torej v skladu s 

pravili, zapisanimi v slovničnih, pravorečnih in pravopisnih priročnikih slovenskega 

knjižnega jezika)« (Križaj Ortar idr. 2011: 55). 

 

2.5.5 Upoštevamo oz. posnemamo značilno zgradbo izbrane besedilne vrste 

 

Pri pripravi in pozneje izvedbi govornega nastopa moramo upoštevati značilno zgradbo 

izbrane besedilne vrste. Besedila iste vrste imajo namreč značilno zgradbo, ki jo mora 

sporočevalec dobro poznati. Glede na zgradbo so besedilne vrste lahko opis, življenjepis, 

strokovni članek, seminarska naloga, zapisnik … (Križaj Ortar idr. 2011: 57). 

 

2.5.6 Upoštevamo prednosti in pomanjkljivosti prenosnika 

 

Pri govorjenju sta govorec in poslušalec navadno v neposrednem stiku, tj. se vidita. Govorec 

vidi poslušalca – vidi, kako se odziva na njegovo govorjenje, zato lahko popravi svoje 

govorjenje, kaj ponovi ali doda, pove glasneje ali tiše, hitreje ali počasneje. Pri govornem 

nastopu moramo upoštevati naslednje: a) poskrbimo za telesno urejenost; b) pred množico 

stojimo in se lahko premikamo po prostoru; c) naslovnika gledamo v oči; č) govorimo prosto 

in se na govorni nastop pripravimo; d) govorimo v zbornem jeziku; e) govorimo razločno in 

naravno; besedilo primerno členimo s premori, ne govorimo prehitro in ne prepočasi, ne 

preglasno in ne pretiho, s pravilno intonacijo in z ustreznim registrom; naslovniku skušamo 

čim bolj olajšati poslušanje: manj pomembne podatke izgovarjamo hitreje in tiše, 

pomembnejše pa počasneje in glasneje, pred pomembnejšimi deli besedila naredimo daljši 

premor; f) upoštevamo vidne nebesedne spremljevalce govorjenja (kretnje, mimiko); g) 

opazujemo odziv občinstva; če vidimo, da poslušalci postanejo nezbrani, poživimo svoj 

nastop; h) držimo se odmerjenega časa; na koncu govornega nastopa spodbudimo občinstvo, 

naj se besedno odzove; i) če smo svoj govorni nastop posneli, si posnetek oglejmo oz. ga 

poslušamo ter si zapomnimo napake, da jih drugič ne bi več ponovili (Križaj Ortar idr. 2011: 

57–59). 
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Od učencev poskušamo dobiti povratno informacijo, da lahko razjasnimo morebitno neskladje 

med besednimi in nebesednimi sporočili. Prav tako moramo biti pripravljeni, da jim tudi mi 

damo povratno informacijo in tako zmanjšamo možnost napačne razlage sporočila. Vsak 

udeleženec v sporazumevanju ima pravico aktivno sodelovati v pogovoru in pogovor tudi 

prekiniti, kar na primeren način povemo ali pokažemo sogovorniku. Ob prepoznavanju 

svojega sporazumevanja, ozaveščanja, razvijanja in izboljševanja moramo svojo 

sporazumevanje izpopolnjevati (Ucman 2003). 

 

2.5.6.1 Socialne zvrsti 

 

»Ko govorimo o slovenskem jeziku, mislimo predvsem na sodobni slovenski jezik, kakršen je 

zapisan v knjigah, torej na tisti jezik, ki združuje vse Slovence. Vendar sodobni slovenski 

jezik ni samo jezik knjige, temveč je tudi jezik, s katerim se sporazumevamo doma, v šoli,  

službi, v mestih, na podeželju … Slovenski jezik ima torej več različic oziroma zvrsti. 

Prebivalci Slovenije sicer živimo v isti državi (tj. na istem zemljepisnem ozemlju in v isti 

družbeni ureditvi), vendar v različnih pokrajinskih enotah (npr. na Krasu, v Zasavju, v Beli 

krajini, na Goričkem) in v različnih interesnih združbah (npr. starostnih, poklicnih, skrivnih); 

zato pri sporazumevanju uporabljamo različne zvrsti oziroma različice slovenskega jezika. 

Prostorsko in družbeno pogojene različice jezika imenujemo socialne zvrsti. Teh je veliko, le 

da so nekatere razširjene po vsem slovenskem prostoru oziroma v celotni slovenski družbi, 

druge pa so omejene na en sam del Slovenije oziroma na eno samo skupino ljudi. Zato lahko 

množico socialnih zvrsti razdelimo v dve skupini: prva je vsenarodna oziroma knjižna, druga 

pa nevsenarodna oziroma neknjižna« (Križaj Ortar idr. 2011: 17). 

 

2.5.6.2 Knjižna zvrst jezika 

 

Knjižna zvrst jezika (tudi knjižni jezik) je ena sama. Knjižni jezik je skupen za vse Slovence; 

nihče od nas ga ne govori že od mladih nog, temveč smo se ga naučili ob poslušanju pravljic, 

gledanju televizije in branju knjig, predvsem pa v šoli. Knjižni jezik ima dve različici – zborni 

in knjižni pogovorni jezik. Zborni jezik je natančneje predpisan, tj. strožja različica knjižnega 

jezika. Predvsem ga pišemo oziroma beremo, govorimo pa le takrat, kadar nastopamo v 
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javnosti, torej pred večjo skupino ljudi (npr. ko kaj deklamiramo ali recitiramo ali ko imamo 

pripravljen govorni nastop) (Križaj Ortar idr. 2011: 18). Velik vpliv na učenje knjižne zvrsti 

jezika ima tudi razredni učitelj z govornim nastopanjem pred učenci. 

 »Besede in pravila zbornega jezika so popisana in opisana v jezikovnih priročnikih (tj. v 

slovarskih, slovničnih, pravorečnih, pravopisnih), učimo se jih tudi v šoli. Knjižni pogovorni 

jezik je nekoliko sproščena različica knjižnega jezika: od zbornega se loči predvsem v 

izgovarjanju besed – tako se npr. v besedah pogosto izpušča nenaglašeni končni i (prim. 

začnite delat nam. začnite delati, smo delal nam. smo delali, zapiš nam. zapiši) pa tudi 

nenaglašeni nekončni i (prim. odgovorte nam. odgovorite, je bla nam. je bila). Medtem ko 

zborni jezik pišemo in govorimo (vendar le pred javnostjo), knjižni pogovorni jezik samo 

govorimo, in sicer predvsem v nepripravljenih pogovorih z ljudmi iz drugih delov Slovenije« 

(Križaj Ortar idr. 2011: 18).  

 

Kadar učitelj govorno nastopa pred učenci, uporablja knjižni jezik in ne sme uporabljati 

neknjižnih zvrsti jezika. Učitelj vsakodnevno govorno nastopa, zato je pomembno, da 

učencem predstavlja govorni zgled. 

Neknjižni pogovorni jezik ni primeren za javno govorno nastopanje, ker je pokrajinsko 

obarvan (Ambrož in idr., 2011). 

 

2.5.6.3 Nebesedno sporazumevanje in elementi besednega sporazumevanja 

 

Govorjenje učitelja spremljajo nebesedni elementi, ki se delijo na vidne nebesedne govorne 

pokazatelje (obrazna mimika, govorica rok in kretnje, očesni stik) in slušne nebesedne 

govorne pokazatelje (intonacija, poudarek, hitrost, premor, register, jakost) (Križaj Ortar idr. 

1999). 
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Brajša (1993) poudarja, da je nebesedno sporazumevanje učitelja zelo pomembno, ker je 

nepogrešljivi del našega sporazumevanja z učenci. Sestavljeno je iz naslednjih elementov: 

1) telesno vedenje (drža, usmerjenost gibov telesa); 

2) mimika (čela, lic, brade, obrvi, ust); 

3) očesni stik (pogled, zenice, očesne mišice); 

4) gestikulacija (govorica rok, velike in majhne kretnje); 

5) dotik; 

6) oblačenje; 

7) vedenje v prostoru (intimni, osebni in družbeni prostor, območje telesne razdalje); 

8) vedenje v času (čas za srečanja); 

9) zunanji kontekst (zunanje okoliščine med komuniciranjem). 

 

Učenci zelo dobro zaznavajo nebesedna sporočila svojih učiteljev in so na njih precej 

občutljivi. Z opazovanjem mimike sklepajo o učiteljevem resničnem mnenju o tistem, o 

čemer govori. Učenci so pozorni na vse segmente nebesednega sporazumevanja in jim sledijo 

(Brajša 1993). 

 

2.5.6.3.1 Telesno vedenje 

 

Pri telesnem gibanju Grabnar (1991: 214) našteva nasvete za učitelja pri govornem nastopu: 

1) nikoli se ne naslanjajte na pult ali mizo; 

2) nikoli ne prenašajte svoje teže z noge na nogo, temveč se privadite držati ravnotežje; 

3) nikoli ne stojte na petah ali prstih, temveč na celem podplatu; 

4) ne nihajte na levo in desno, naprej in nazaj. 

 

Pomemben je že prihod učitelja v razred, saj prožna in hitra hoja pomeni, da hoče učitelj   

povedati kaj pomembnega. Počasna in zamišljena hoja v razred v učencih vzbujata občutek, 

da bo učitelj povedal nekaj težkega, neveselega in da je to prisiljen povedati (Grabnar 1991). 

Učiteljevo gibanje telesa mora biti smiselno, saj nesmiselno gibanje odvrača pozornost od 

vsebine. Če učitelj stoji nepremično, je to dolgočasno. Nesmiselno je: 
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1) nihanje telesa levo in desno, naprej in nazaj; 

2) zapenjanje in odpenjanje gumba na suknjiču; 

3) popravljanje kravate; 

4) praskanje po nosu; 

5) s prsti vrtanje v ušesu; 

6) praskanje za ušesom (s tem govorec sporoča, da hoče napeti možgane in da problem ni 

lahek) (prav tam). 

 

Držo telesa lahko učitelj spremeni med odmorom za prehod od točke do točke, saj takšen gib 

deluje kot most med dvema točkama, ki olajšuje prehod med idejama. Gibanja ne sme biti 

preveč, saj z nenehnim sprehajanjem gor in dol učitelj utruja sebe in poslušalce. Gibi morajo 

biti sproščeni in udobni, saj je to pogoj za pazljivo poslušanje (prav tam). 

 

2.5.6.3.2 Mimika 

 

Najpogostejši premiki glave so prikimavanje in odkimavanje, kar pomeni strinjanje ali 

nestrinjanje. Z očmi se le malo sporazumevamo, saj dosežemo različne izraze s pomočjo 

očesnih mišic. Usta z mišicami različno zategujemo in s tem predajamo sporočila. 

Najpogosteje z usti izražamo naša čustva: veselje in žalost, začudenje, stud, jezo in strah. Vsa 

obrazna sporočila spremljamo z besedami in jim s tem dajemo trdnost in zanesljivost (Trček, 

1994). 

Nasmeh z na široko odprtimi usti lahko ob prevečkratnem smehljanju hitro postane 

stereotipen. Prepričljiv je le iskren nasmeh, sicer pa je lahko prisiljen nasmeh znak 

podrejenosti, zaradi strahu pred šefom (Lerche 1996). 

Če pri govornem nastopanju učitelj naredi napako, ne sme popačiti obraza, saj s tem na 

napako samo opozarja. Napako hitro in mimogrede popravi in učenci jo bodo morda prezrli 

(Grabnar 1991). 
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2.5.6.3.3 Očesni stik 

 

Gledanje iz oči v oči je zanesljivo sredstvo prepričevanja. Med govorjenjem se ne gleda skozi 

okno, v strop in se ne kroži s pogledom po dvorani, kot bi bila prazna. Z gledanjem v oči si 

pridobimo zaupanje in kažemo svojo iskrenost (Grabnar, 1991). 

O'Connor (1996) pravi, da odvrnjen pogled izraža podložnost, podrejenost ali neiskrenost. 

Učitelj bi v svojem govornem nastopu moral gledati posameznike, se srečevati z njihovimi 

očmi ter se od enega do drugega obraza z očmi aktivno sprehajati. Očesni stik, posebno, če ga 

uporabljamo sproščeno in veselo, bo pomagal razbrati reakcijo posameznikov (učencev) ter 

učvrstiti avtoriteto. Sproščen in naraven očesni stik, ko učitelj gleda razred, mu lahko pomaga 

tudi pri zbiranju informacij o tem, kako razred gleda na učiteljevo predstavitev.  

 

2.5.6.3.4 Gestikuliranje 

 

Vsak gib učitelja z rokami mora biti udoben in neprisiljen. Sprejemljivo je, da roke prosto 

visijo ob bokih ali jih udobno položi na pult. Roke naj ne mahajo sem in tja. Držanje rok za 

hrbtom na splošno ni dobro, saj se zdi, da učitelj pred učenci nekaj skriva (Grabnar 1991). 

Če ne vemo, kam z njimi, jih narahlo upognemo v višini pasu in jih med govornim nastopom 

uporabljamo za primerne gibe. Z gibi rok lahko podkrepimo svoje stavke, podobno kot v 

knjigah. Uporaba rok za kretnje znižuje tudi količino nakopičenega adrenalina (Lerche 1996). 

O'Connor (1996) opisuje sporočilnost rok. Če njegove ugotovitve prenesemo v šolsko okolje, 

bi lahko rekli, da lahko učitelj z rokami veliko pove o tem, kakšen je njegov odnos do  

konkretne situacije. Roke na prsih lahko kažejo na grobo, zaprto in nedostopno osebo. Ne 

samo položaj – tudi način uporabe rok pove veliko o osebi. Če učitelj  pri razlaganju o pojmih 

vse ponazoritve izvaja z rokami, je to lahko znak njegove nesamozavestni in nezrelosti. 

Kretnje učitelja morajo izgledati naravno. Stilizirane ali mehanične geste so celo bolj moteče, 

kot če jih sploh ne uporablja. Učitelj naj stoji vzravnano, naj ne sloni preko mize in po 

prostoru naj se giblje sproščeno. 
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2.5.6.3.5 Oblačenje 

 

Za oblačenje velja staro pravilo: počuti se čim bolje, ne samo v svojem telesu, ampak tudi v 

svoji obleki. Pred učenci se lahko nastopa v kavbojkah in majici, ni pa priporočljivo, da 

imamo zamaščene lase. Učenci učitelje velikokrat ocenjujejo po tem, kako se oblačijo. Po 

prijetni, domiselni ali malomarni in dolgočasi zunanjosti hitro sklepajo na druge lastnosti 

učitelja in temu primerno je zanje zanimiv njihov pouk (Lerche 1996).  

K zunanjemu videzu sodijo tudi: 

1) čistoča (osebna higiena); 

2) obleka, ki naj se sklada z osebnostjo; 

3) nakit (zmerna uporaba, ki predstavlja le dodatke); 

4) vonj (ne premočne dišave; nakazujejo na temperament in druge lastnosti) (Ucman 

2003). 

 

2.5.6.3.6 Vedenje v prostoru 

 

Za dobro govorno nastopanje je pomembno tudi učiteljevo počutje v razredi. Med govorom 

učitelj ne sme stati ali sedeti predaleč od svojih poslušalcev. V manjšem krogu poslušalcev, v 

razredu pred učenci, se odpovemo mikrofonu ali govorniškemu pultu ter lahko tudi prisedemo 

k učencem v krog ali polkrog (Lerche 1996).   

Učitelji pri govornem nastopanju uporabljajo tudi pripomočke. 

Vsak pripomoček je lahko kakor švicarski nož z neštetimi rezili in uporabnostjo. Pripomoček, 

ki ga uporablja govornik, je manj čaroben od gledališkega in je navadna reč, na primer: 

pisalo, očala, list papirja …, ki zna biti izvrstno pomagalo in oprijemalo. Pripomoček, ki 

proizvaja zvok, je drugačen od nemih predmetov. Z udarjanjem svinčnikovega debelca po 

mizi govorec glasno odvaja napetost, kar je lahko moteče. Če svinčnik stisne in zagrebe vanj 

skozi prste odvečno napetost, je to neopazno. Nekdaj je govorec uporabljal palico kazalko, 

tablo in kredo, današnji ima na voljo grafoskope, diaskope, video naprave in vsakršna dodatna 

prepričevala nazornosti. Če govorec zasuje poslušalce z dodatni sporočili, lahko s 

prebogatostjo osiromaši temeljno misel (Zupančič 2007: 81–84).  
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Ljudje svoj bližnji prostor štejemo za svojega. Pomemben je tudi medosebni prostor, ki 

pomeni fizično razdaljo med posamezniki pri komunikaciji. Poznamo več vrst medosebnega 

prostora, ki jih povzemam po Ucmanu (2003). 

 

1) Intimni prostor je v razdalji od 0 do 0,5 metra 

V tem prostoru se lahko dotikamo, zaznamo vonj, telesno temperaturo in je namenjen ljudem, 

s katerimi smo v intimnih odnosih. 

2) Osebni prostor v razdalji od 0,5 do 1,2 metra 

Ta prostor uporabljamo za ljudi, s katerimi smo v prijateljskih odnosih. V tem prostoru se 

lahko vidimo in dotikamo, vendar odnos ni intimen. 

3) Socialni prostor v razdalji od 1,2 metra do 4 metrov 

V tem prostoru komuniciramo z manj znanimi ljudmi, ki jih vidimo in slišimo. Dotikanje ni 

možno. 

4) Javni prostor v razdalji 4 metrov in več 

V tem prostoru komuniciramo z neznanimi ljudmi in je komuniciranje neosebno (Ucman, 

2003).   

Učitelj mora upoštevati, da učenec, ki je zaprt vase, potrebuje več prostora, da si zagotovi 

potrditev svojega občutja. Prav tako mora paziti, da ne vdira v intimni prostor učenca in se 

učenec ob tem ne poučiti nelagodno.  

 

2.5.6.4 Govor 

 

Za glas je značilnih pet osnovnih elementov. Po B. Grabnar (1991) so to: višina ali intonacija; 

razpon; domet ali moč; hitrost in kvaliteta ali barva glasu. 

 

Po barvi glasu učenci poznajo učitelja. Na način, kako učitelj uporablja svoj glas, je odvisno, 

kako ga bodo učenci razumeli. Lahko se zgodi, da bo kdaj pomembneje, kako bo povedal, kot 

kaj bo povedal. Energičen in normalno jezen učitelj bo govoril krepko in glasno, medtem ko 

bo ravnodušni učitelj govoril monotono. Za učitelja je pomembna jasna izreka ob upoštevanju 

pravil knjižne norme. Pri govornem nastopu morajo biti dihanje, prost pretok zraka, gibanje 
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jezika, ustnic in čeljusti lahkotni in brez napora. Lahkotnost pri nastopanju si pridobimo z 

vajo, to je s fizičnim treningom (Grabnar 1991). 

1. Višina glasu je odvisna od vibracij glasilk. Glas je višji, če so vibracije hitrejše. Pri 

učiteljevih glasilkah sta pomembna tudi njihova elastičnost in zračni tok. S spremembo višine 

glasu dosegamo posebne delikatne učinke. Padajoča intonacija učitelja pomeni, da je misel 

končana, naredi pa tudi vtis zaupanja in odločnosti. Intonacija nikoli ne sme pasti sredi stavka, 

saj nastane vtis, da je misel že končana. Vprašanje, oklevanje, negotovost, dvom, neodločnost, 

nepopolnost misli in presenečenje učitelj doseže s strmo dvignjeno intonacijo. Skrajno 

odločenost, ukazovalnost in jasnost doseže z ostro odsekanim tonom. S hitrim zaporednim 

padanjem in dvigovanjem glasu učitelj sporoča ironijo in sarkazem. Pri učiteljevem govornem 

nastopu mora biti spreminjanje višine glasu naravno. B. Grabnar (1991) navaja, da doma 

govor vadite, se snemate in poizkušate vse mogoče intonacije posameznih vokalov in stavčne 

melodije. Da bi postali spretni in prijetni učitelji, se je treba izogibati razvlečeni intonaciji, 

dolgoveznemu ponavljanju rastoče in padajoče intonacije pri vsakem zlogu ali samo na koncu 

stavka (Grabnar 1991). 

2. Človeški glas ima razpon kar celo oktavo in ga je možno povečati na razpon dveh oktav, 

poklicni pevci tudi do štirih oktav. Učiteljev višji ton bo poudaril nekaj povsem 

samoumevnega. Z nižjim tonom bo poudaril vzvišenost nad stvarjo, ki jo opisuje (prav tam). 

3. Pritisk zračnega toka na glasilke določa glasnost glasu. Učitelj posebne ideje poudari s 

stopnjevanjem glasnosti. Včasih je možno kaj poudariti tudi z zmanjšanjem glasnosti, kadar 

gre za zvijačo, da učenci bolje prisluhnejo. Moč glasu moramo prilagoditi razredu, v katerem 

nastopamo. Če učiteljev govor moti zunanji šum, glasnost poveča, prav tako glasnost poveča, 

če se učenci v zadnji vrsti nagibajo naprej in obračajo ušesa. Za ustrezen domet glasu je treba 

svoj glas razvijati v ospredju svojih ust ali prav na koncu jezika. Domet svojega glasu 

povečamo z uporabo več zraka, s podaljševanjem trajanja nekaterih zlogov oziroma vokalov v 

njih. Oddaljeni učenci bodo učitelja tako lažje razumeli, vendar je treba paziti, da učitelj ne 

postane patetičen (prav tam). 

4. Učitelji včasih stopnjujejo hitrost govorjenja, da bi povedali vse, kar so imeli pripravljeno, 

vendar to ni dobro, ker je v takšnem primeru bolje molčati. Vse pripravljeno se da povedati 

dovolj na kratko in z normalno hitrostjo. V povprečju naj bi v eni minuti izgovorili od 125 do 

150 besed. Hitrost govorjenja je bolj odvisna od značaja, čustvenega razpoloženja, priložnosti, 
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razpoloženja občinstva in predmeta govora. Če učitelj ne bo znal prilagajati svoje hitrosti 

govorjenja situacijam, bo manj učinkovit (prav tam). 

5. Kakovost glasu je odvisna od sproščenosti mišic v steni žrela. Če so pri produkciji glasu 

kakšne motnje, nastane glas neprijeten in je slišati kot zasoplost, hripavost, rezkost, 

zahrknjenost ali nosljavost. Kakovost glasu je odvisna od poslušanja samega sebe in 

preizkušanja najrazličnejših glasov, ki različno zvene (prav tam). 

Tudi premor vedno nekaj pomeni in je lahko sredstvo prepričevanja. Z njim učitelji poudarijo 

pomembne dele svojega govora in skrbijo, da jim do konca stavka ne zmanjka sape (prav 

tam). 

 

2.5.6.5 Predlogi za uspešno govorno nastopanje 

 

2.5.6.5.1 Analiza napak 

 
Po govornem nastopu se mora govorec vprašati, ali je naredil kaj napak. Osnova analize so 

povratne informacije, ki jih lahko dobimo od poslušalcev, prijateljev, sodelavcev … Pri 

analizi ne smemo zanemariti vrednosti lastnih občutkov in opažanj ter se moramo zavedati, da 

je nastopanje veščina, ki je pridobljena z vajo in učenjem na osnovi izkušanj in napak. 

Smernice za odkrivanje napak pri nastopu so (povzeto po Možina idr. 1998, v Ucman 2003: 

57–58): 

 
1) Napake urejenosti 

Nejasni cilji govora; neupoštevanje značilnosti poslušalcev; ni rdeče niti; težave z opremo in 

pripomočki; slaba usklajenost med govorom in pripomočki; napačen razpored poudarkov, 

konec ni vrhunec; nejasna delitev vlog pri skupinski predstavitvi; preveč ali premalo časa. 

 
2) Napake vsebine 

Slabo obvladana vsebina; neprepričljivost vsebine; izgubljanje v podrobnostih; napačne ali 

netočne trditve; nejasna členjenost vsebine; premalo aktualnosti, udarnosti. 
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3) Napake izražanja 

Govorec pove vsebino, poslušalec pa si jo razlaga po svoje; ni delitve na kratke stavke; 

predolge besede, preveč tujk; uporaba podobnih besed z različnimi pomeni (pomaga 

vizualizacija); neželene asociacije; nepravilna raba izrazov; kopičenje prispodob zmede 

poslušalca. 

4) Napake govora 

Nejasna izgovarjava, preveč narečja, žargona; glasovi obotavljanja med besedami (ee); 

nezaželeni zvoki (odkašljevanje, smrkanje); neprimerno izrazje in zahtevnost; slaba 

vizualizacija predstavitve; neustrezno izbrani mediji; pretirana raba tehničnih pripomočkov; 

slabo delujoča oprema; perfekcionizem – predstavitev je bila sama sebi namen; časovna 

nedisciplina. 

 
5) Napake pri obravnavanju poslušalcev 

Zanemarjena, prezrta, pozabljena vprašanja poslušalcev; neaktivirani poslušalci; neobvladana 

razprava; vzvišen odnos; neprimerno neverbalno komuniciranje; razdeljevanje gradiv med 

predstavitvijo; zbujena nerealna pričakovanja poslušalcev; ubijanje poslušalcev s 

podrobnostmi.  

 

2.5.6.5.2 Predlogi za izboljšanje govornega nastopa 

 

Učitelji smo izpostavljeni govornemu nastopanju, katerega sestavni del je tudi strah. 

Premagamo ga z izkušnjami in zaupanjem vase. Govoriti moramo gladko in tekoče, da bo naš 

govor učinkovit. Veliko napako naredimo, če svoj govor preberemo. Da pri govornem 

nastopanju ne pride do hripavosti, moramo glas oblikovati visoko zgoraj v oboku ustne 

votline. Izogibati se je treba cigaretnemu dimu, kašljanju brez potrebe, pitju penečih pijač, 

glasnemu govorjenju ali kričanju in ne tratimo sape po nepotrebnem. Dober govorec mora 

paziti na svoj glas. Pred govornim nastopom se moramo pripraviti tudi psihično – tik pred 

govornim nastopom. Z vstopom v prostor moramo pri poslušalcih vzbuditi zanimanje in jim 

dati čas, da si nas ogledajo. Če nas ne poznajo, se predstavimo, če nas poznajo, pa se  

poklonimo ali povemo šalo. Dobro je upoštevati, da govorimo malo in povemo veliko. 

Izogibamo se enoličnosti in ne dovolimo, da nam kdo skače v besedo. Priporočljivo je 

sodelovanje na izobraževanjih in seminarjih (Dolničar 2000). 
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2.5.6.5.3 Rdeča nit 

 

Če nam popusti zbranost, se nam v glavi pojavijo druge misli ali nas zmoti nepričakovan 

odziv poslušalcev, lahko izgubimo rdečo nit. Poslušalci so prizanesljivi, če smo jih do takrat 

že pridobili s svojim načinom govora. Če rdečo nit izgubimo, je ne poskušajmo spet najti, saj 

je v naslednjih dvajsetih sekundah ne bomo. Da bomo lažje nadaljevali, naredimo kratek 

premor, preštejmo do tri in pri tem vdihnemo skozi nos ter uredimo misli. Če se česa ne 

spomnimo, lahko to na glas in čisto odkrito povemo poslušalcem ter napovemo, da bomo to 

povedali pozneje (Lerche 1996).  

 

2.5.6.5.4 Trema 

 

Trema in strah se lotevata vsakega izmed učiteljev tudi pred poslušalci, ki jih dobro poznajo. 

Občutijo jo tudi izkušeni učitelji, zato je zmotno, da bi zaradi nje kar molčali. Tremo je treba 

razumeti. Njene značilnosti so čezmerno razbijanje srca, pospešeno hlastanje za zrakom, 

znojenje, suha usta, drhtenje prstov na rokah, včasih se šibijo kolena, lotevajo se jih nekakšen 

čustven strah, pretirana zaskrbljenost in negotovost nad samim seboj. Najbolj je učitelje strah 

neznanega; to je lahko neznano občinstvo, za katero ne vedo, kako bo sprejelo njihove ideje. 

Učitelje je lahko strah tudi zaredi boljših govornikov v šoli, ki bolje poznajo temo, o kateri 

govorijo, in imajo o njej tudi drugačno mnenje. Strah občutijo tudi, ko občutijo preveliko 

odgovornost. Govor lahko posluša ravnatelj in je treba paziti na ideje, ki jih izrečejo, saj je od 

tega lahko odvisna učiteljeva nadaljnja kariera. Predvsem pa je učitelje strah samega sebe, če 

ne vedo, ali so sposobni učinkovito povedati svoje misli. Čustva niso samo nekaj čisto 

duševnega, ampak tudi nekaj telesnega, saj jih je mogoče fiziološko definirati. Za govorjenje 

učitelja je potrebna energija in zaradi strahu pred neznanim telo razvija preveč energije. 

Zaradi povečanega izločanja glikogena in adrenalina v krvni obtok se pojavljata drhtenje in 

tresoči glas. Če so učitelji nabiti z odvečno energijo, se zelo težko sprostijo in tak nastop je 

nemogoč. Vsak učitelj se mora poslušati in se popravljati. Proti tremi se lahko bori tako, da 

ve, kaj je. Učiteljeva čustva morajo biti spoznavna in obvladljiva, kot je vse v naši naravi, in 

ko bodo vedeli, kaj so, se jih ne bodo več bali. Energija je lahko tudi koristna, saj izkušenim 

učiteljem po začetku govorjenja trema izgine, ker energijo začnejo porabljati in jim ta daje 

moč. Za uspešno odpravljaje učiteljeve treme je na prvem mestu dobra priprava. Če niso 
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dobro pripravljeni, jim ne pomaga niti globoko dihanje niti pretegovanje. Učitelj mora biti 

samozavesten in pokončen človek, ki se zaveda svoje moči in svojih sposobnosti. V samega 

sebe mora biti prepričan, saj bo tako pogumen. Vedno si misli svoje in premisli, kaj bo 

govoril. Z več izkušnjami bo učitelj govoril stalno boljše (Grabnar 1991).  

Treme se lahko učitelj otrese tako, da dobro obvlada vsebino predstavitve; vadi nastop; 

vzpostavi dobre odnose z učenci; pritegne učence k sodelovanju; uporabi avdiovizualne 

pripomočke in pred nastopom preveri, ali delujejo; govor začne sproščeno; udobno in 

primerno oblečen; uporabi lastni slog; globoko diha; pred nastopom ne uživa alkoholnih pijač 

ali prekomerne količine kave; se zaveda, da ima ustrezne spretnosti, sposobnosti, znanje in 

informacije, ki jih učenci želijo slišati (povzeto po Goltnik 2003, v Omers 2007: 22–23).  

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema in cilji raziskovanja 

 

Ko učitelj poučuje, se ves čas uči in raste; to pomeni, da se profesionalno razvija – tudi na 

področju govornega nastopanja. V šoli – pri pouku in v dejavnostih, povezanih s šolo – 

vsakodnevno govorno nastopa, zato je pomembno, da vsem predstavlja govorni zgled.  

Cilji diplomskega dela so: ugotoviti, katero mnenje imajo učitelji o svoji zmožnosti 

govornega nastopanja; ali so se učitelji dodatno izobraževali in jim dodatna znanja koristijo 

pri govornem nastopanju; ali je med govornimi nastopi pri pouku in govornimi nastopi v 

dejavnostih, povezanih s šolo, razlika v jezikovni zvrsti, obliki javnega govora, pripomočkih, 

pojavu treme, odražanju treme in v napakah. Ob tem želim ugotoviti tudi, ali učitelji pred 

govornim nastopom in med njim občutijo tremo in kako se pri njih odraža; ali se učitelji na 

govorni nastop pripravljajo, kako dolgo se pripravljajo in kaj je pri pripravah pomembno; ali 

učitelji po govornem nastopu naredijo analizo in na kakšen način. Zanima me še, katere so po 

mnenju učiteljev razlike v govorni usposobljenosti med učitelji iz Ljubljane in Pomurja; ali na 

govorno usposobljenost učitelja vplivajo leta poučevanja; ali je razlika med učitelji, ki so 

študirali na pedagoških fakultetah v Mariboru, Ljubljani in Kopru.  
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3.2 Raziskovalne hipoteze 

 

H1A: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se ne pojavljajo razlike 

glede tega, v katerem delu učne ure ti govorno nastopajo. 

H1B: Med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja se ne pojavljajo razlike glede tega, v 

katerem delu učne ure ti govorno nastopajo. 

H1C: Med razrednimi učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, se ne 

pojavljajo razlike glede tega, v katerem delu učne ure ti govorno nastopajo. 

 

H2A: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se pojavljajo razlike 

glede tega, ali so se po dokončanem študiju dodatno izobraževali. 

H2B: Med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja se ne pojavljajo razlike glede tega, ali 

so se po dokončanem študiju dodatno izobraževali. 

H2C: Med razrednimi učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, se ne 

pojavljajo razlike glede tega, ali so se po dokončanem študiju dodatno izobraževali. 

 

H3A: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se ne pojavljajo razlike 

glede tega, katero socialno zvrst uporabljajo pri govornem nastopanju. 

H3B: Med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja se ne pojavljajo razlike glede tega, 

katero socialno zvrst uporabljajo pri govornem nastopanju. 

H3C: Med razrednimi učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, se ne 

pojavljajo razlike glede tega, katero socialno zvrst uporabljajo pri govornem nastopanju. 

 

H4A: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se pojavljajo razlike 

glede tega, kako se ocenjujejo kot govorci. 

H4B: Med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja se ne pojavljajo razlike glede tega, 

kako se ocenjujejo kot govorci.  
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H4C: Med razrednimi učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, se ne 

pojavljajo razlike glede tega, kako se ocenjujejo kot govorci. 

 

H5A: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se ne pojavljajo razlike 

glede tega, katero obliko javnega govora uporabljajo pri pouku in pri dodatnih dejavnostih. 

H5B: Med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja se ne pojavljajo razlike glede tega, 

katero obliko javnega govora uporabljajo pri pouku in pri dodatnih dejavnostih. 

H5C: Med razrednimi učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, se ne 

pojavljajo razlike glede tega, katero obliko javnega govora uporabljajo pri pouku in pri 

dodatnih dejavnostih. 

 

H6A: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se ne pojavljajo razlike 

glede tega, katere pripomočke uporabljajo pri pouku in pri dodatnih dejavnostih. 

H6B: Med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja se ne pojavljajo razlike glede tega, 

katere pripomočke uporabljajo pri pouku in pri dodatnih dejavnostih. 

H6C: Med razrednimi učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, se ne 

pojavljajo razlike glede tega, katere pripomočke uporabljajo pri pouku in pri dodatnih 

dejavnostih. 

 

H7A: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se pojavljajo razlike 

glede treme pred in med govornim nastopanjem pri pouku in dodatnih dejavnostih. 

H7B: Med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja se ne pojavljajo razlike glede treme 

pred in med govornim nastopanjem pri pouku in dodatnih dejavnostih. 

H7C: Med razrednimi učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, se ne 

pojavljajo razlike glede treme pred in med govornim nastopanjem pri pouku in dodatnih 

dejavnostih. 
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H8A: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se ne pojavljajo razlike 

glede tega, katere napake delajo med govornim nastopanjem pri pouku in dodatnih 

dejavnostih.  

H8B: Med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja se ne pojavljajo razlike glede tega, 

katere napake delajo med govornim nastopanjem pri pouku in dodatnih dejavnostih. 

H8C: Med razrednimi učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, se ne 

pojavljajo razlike glede tega, katere napake delajo med govornim nastopanjem pri pouku in 

dodatnih dejavnostih. 

 

H9A: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se pojavljajo razlike 

glede priprave na govorno nastopanje pri pouku in dodatnih dejavnostih. 

H9B: Med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja se ne pojavljajo razlike glede priprave 

na govorno nastopanje pri pouku in dodatnih dejavnostih. 

H9C: Med razrednimi učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, se ne 

pojavljajo razlike glede priprave na govorno nastopanje pri pouku in dodatnih dejavnostih. 

 

H10A: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se pojavljajo razlike 

glede analize govornega nastopanja pri pouku in dodatnih dejavnostih. 

H10B: Med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja se ne pojavljajo razlike glede analize 

govornega nastopanja pri pouku in dodatnih dejavnostih. 

H10C: Med razrednimi učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, se ne 

pojavljajo razlike glede analize govornega nastopanja pri pouku in dodatnih dejavnostih. 

 

3.3 Vzorec 

 

Raziskava temelji na vzorcu učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo na osnovnih šolah v 

Ljubljani in Pomurju, in sicer v šolskem letu 2012/13. Podatke sem zbrala s pomočjo 

anketnega vprašalnika, ki sem ga poslala na osnovne šole v Ljubljani in Pomurju. V raziskavi 
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je sodelovalo trinajst osnovnih šol, sedem osnovnih šol iz Pomurja in šest osnovnih šol iz 

Ljubljane. Na anketne vprašalnike sta odgovarjala 102 učitelja iz naslednjih osnovnih šol v 

Pomurju: Osnovna šola Gornja Radgona,Osnovna šola Murska Sobota I,Osnovna šola Murska 

Sobota II,Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer,Osnovna šola Benedikt,Osnovna šola dr. 

Antona Trstenjaka,Osnovna šola Radenci in v Ljubljani: Osnovna šola Maksa Pečarja, 

Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Osnovna šola Franceta Bevka, Osnovna šola Mirana Jarca, 

Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro in Osnovna šola Oskarja Kovačiča. 

 

3.4 Raziskovalna metoda, pripomočki in postopek zbiranja 

 

Pri raziskovalnem delu sem uporabila kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. 

Za interpretacije izsledkov bom uporabljala hi kvadratni preizkus. Zastavljene hipoteze bom  

sprejemala na ravni petodstotnega tveganja. Če je signifikanca (P) manjša od 0,05, izsledki 

pokažejo statistično pomembne razlike. Raziskava ne pokaže statistično pomembnih razlik, če 

je signifikanca (P) večja od 0,05.   

Za zbiranje podatkov sem oblikovala anketni vprašalnik, ki vsebuje 25 vprašanj in 7 

podvprašanj, pri čemer je 30 vprašanj zaprtega tipa, 2 vprašanji pa sta odprtega tipa (gl. 

Prilogo). 

 

3.5 Neodvisne spremenljivke 

Preglednica 1: Čas poučevanja učiteljev 

 

 

ČAS POUČEVANJA (leta) UČITELJI 

 f f % 

 

0–10 24 23,5 % 

10–20 30 29,4 % 

20–30 33 32,4 % 

30–40 15 14,7 % 

Skupaj 102 100,0 % 
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INTERPRETACIJA  

Največ (32,4 %) učiteljev razrednega pouka, ki so sodelovali v anketnem vprašalniku, 

poučuje 20–30 let. Manj (29,4 %) je učiteljev, ki poučujejo 10–20 let, in še manj (23,5 %), ki 

poučujejo 0–10 let. Učiteljev, ki poučujejo 30–40 let, je najmanj (14,7 %). 

 

Preglednica 2: Regija poučevanja 

REGIJA POUČEVANJA UČITELJI 

 F f %  

 

V Ljubljani 50 49,0 % 

V Pomurju 52 51,0 % 

Skupaj 102 100,0 % 

 

INTERPRETACIJA  

V Pomurju poučuje več učiteljev, ki so sodelovali pri anketnem vprašalniku, kot v Ljubljani. 

V Pomurju poučuje 52 (51 %) in v Ljubljani 50 (49 %) učiteljev od skupaj 102 (100 %) 

učiteljev.  

 

Preglednica 3: Pedagoška fakulteta dodiplomskega študiranja 

DODIPLOMSKO ŠTUDIRANJE UČITELJI 

 f f % 

 

Na Pedagoški fakulteti v Mariboru 55 53,9 % 

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 45 44,1 % 

Na Pedagoški fakulteti v Kopru 2 2,0 % 

Skupaj 102 100,0 % 

 

INTERPRETACIJA  

Največ (53,9 %) učiteljev je dodiplomsko študiralo na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Manj 

(44,1 %) učiteljev je dodiplomsko študiralo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in dva (2 %) 

učitelja sta dodiplomsko študirala na Pedagoški fakulteti v Kopru. 
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3.6 Izsledki in interpretacija 

 

3.6.1 Okoliščine govornega nastopanja 

 

Preglednica 4: Okoliščine govornega nastopanja učiteljev z različnim številom let delovne 

dobe 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

Verjetno največkrat govorno nastopate pri pouku. V 

katerih okoliščinah pa še največkrat govorno nastopate pri 

svojem poklicnem delu? 

Skupaj 

Na 

roditeljskih 

sestankih 

Pred 

kolegi/učitelji v 

šoli 

Na prireditvah Drugo 

 

0–10 
f 16 5 3 0 24 

f %  66,7% 20,8% 12,5% 0,0% 100,0% 

10–20 
f 25 4 1 0 30 

f %  83,3% 13,3% 3,3% 0,0% 100,0% 

20–30 
f 29 4 0 0 33 

f %  87,9% 12,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

30–40 
f 13 1 1 0 15 

f %  86,7% 6,7% 6,7% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 83 14 5 0 102 

f %  81,4% 13,7% 4,9% 0,0% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Največkrat učitelji govorno nastopajo pri pouku. Ob tem vsi učitelji v večini še največkrat 

govorno nastopajo na roditeljskih sestankih. Najpogosteje govorno nastopajo na roditeljskih 

sestankih učitelji z 20–30 leti poučevanja, najmanj govorno nastopajo na roditeljski sestankih 

učitelji z 0–10 leti poučevanja. Pred kolegi/učitelji v šoli največkrat (20,8 %) nastopajo 

učitelji z 0–10 leti poučevanja, ki največkrat (12,5 %) nastopajo tudi na prireditvah. Izsledki 

niso pokazali statistično pomembnih razlik (χ
2 

=7,059; P = 0,315). 
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Preglednica 5: Okoliščine govornega nastopanja učiteljev iz Ljubljane in Pomurja 

REGIJA 

POUČEVANJA 

Verjetno največkrat govorno nastopate pri pouku. V 

katerih okoliščinah pa še največkrat govorno nastopate pri 

svojem poklicnem delu? 

Skupaj 

Na roditeljskih 

sestankih 

Pred kolegi/učitelji 

v šoli 

Na prireditvah Drugo 

 

V 

Ljubljani 

f 36 11 3 0 50 

f %   72,0% 22,0% 6,0% 0,0% 100,0% 

V 

Pomurju 

f 47 3 2 0 52 

f %   90,4% 5,8% 3,8% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 83 14 5 0 102 

f %   81,4% 13,7% 4,9% 0,0% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Učitelji iz Ljubljane in Pomurja največkrat še govorno nastopajo na roditeljskih sestankih. 

Učitelji, ki poučujejo v Pomurju, večkrat (90,4 %) govorno nastopajo na roditeljskih sestankih 

kot učitelji iz Ljubljane (72 %). Izsledki obeh skupin, učiteljev iz Ljubljane in Pomurja, so 

pokazali statistično pomembne razlike (χ
2 

= 6,192; P = 0,045). Vsi učitelji najmanj (4,9 %) 

govorno nastopajo na prireditvah. 

 

Preglednica 6: Okoliščine govornega nastopanja učiteljev, ki so študirali na različnih 

pedagoških fakultetah 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

Verjetno največkrat govorno nastopate pri 

pouku. V katerih okoliščinah pa še največkrat 

govorno nastopate pri svojem poklicnem delu? 

Skupaj 

Na 

roditeljskih 

sestankih 

Pred 

kolegi/učitelji 

v šoli 

Na 

prireditvah 

Drugo 

 

Na Pedagoški 

fakulteti v Mariboru 

f 50 3 2 0 55 

f %   90,9% 5,5% 3,6% 0,0% 100,0% 

Na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani 

f 32 10 3 0 45 

f %   71,1% 22,2% 6,7% 0,0% 100,0% 

Na Pedagoški 

fakulteti v Kopru 

f 1 1 0 0 2 

f %   50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 83 14 5 0 102 

f %  81,4% 13,7% 4,9% 0,0% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Med učitelji, ki so se dodiplomsko izobraževali na različnih pedagoških fakultetah, je večina 

takšnih, ki največkrat še govorno nastopajo na roditeljskih sestankih. Izsledki niso pokazali 

statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 9,028; P = 0,060). Učitelji s Pedagoške fakultete v 

Mariboru največkrat (90,9 %) izmed vseh še govorno nastopajo na roditeljskih sestankih. 

Najmanjkrat (3,6 %) ti učitelji govorno nastopajo na prireditvah. Učitelji, ki so se izobraževali 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, največkrat (71,1 %) govorno nastopajo roditeljskih 

sestankih, najmanj (6,7 %) pa na prireditvah. Učitelja, ki sta obiskovala Pedagoško fakulteto v 

Kopru, govorno nastopata na roditeljskih sestankih in pred kolegi/učitelji v šoli enako 

pogosto. 

 

3.6.2 Govorno nastopanje med učno uro 

 

Preglednica 7: Govorno nastopanje učiteljev z različnim številom let delovne dobe, med učno 

uro 

 

 

 

 

ČAS POUČEVANJA 

(leta) 

V katerem delu učne ure v glavnem govorno 

nastopate? 

Skupaj 

V uvodnem delu 

učne ure 

V osrednjem delu 

učne ure 

V sklepnem delu 

učne ure 

 

0–10 
f 13 8 3 24 

f %  54,2% 33,3% 12,5% 100,0% 

10–20 
f 20 9 1 30 

f %  66,7% 30,0% 3,3% 100,0% 

20–30 
f  19 10 4 33 

f %  57,6% 30,3% 12,1% 100,0% 

30–40 
f  14 1 0 15 

f %  93,3% 6,7% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f  66 28 8 102 

f %  64,7% 27,5% 7,8% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Vsi učitelji (z različnim časom poučevanja) največkrat v glavnem govorno nastopajo v 

uvodnem delu učne ure. Najmanjkrat so vsi učitelji govorno nastopali v sklepnem delu učne 

ure. Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji z različnim številom let 

delovne dobe ne pojavljajo razlike glede tega, v katerem delu učne ure ti govorno nastopajo, 

zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 8,809; P = 

0,185).  

 

Preglednica 8: Govorno nastopanje učiteljev iz Ljubljane in Pomurja, med učno uro 

 

INTERPRETACIJA 

Učitelji razrednega pouka, ki poučujejo v Ljubljani in Pomurju, največkrat govorno nastopajo 

v uvodnem delu učne ure. Najmanjkrat učitelji iz obeh območji govorno nastopajo v 

sklepnem delu učne ure. Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji iz 

Ljubljane in Pomurja ne pojavljajo razlike glede tega, v katerem delu učne ure ti govorno 

nastopajo, zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 

2,507; P = 0,285).  

 

 

 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

V katerem delu učne ure v glavnem govorno 

nastopate? 

Skupaj 

V uvodnem delu 

učne ure 

V osrednjem delu 

učne ure 

V sklepnem delu 

učne ure 

 

V Ljubljani 
f 30 14 6 50 

f %  60,0% 28,0% 12,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 36 14 2 52 

f %  69,2% 26,9% 3,8% 100,0% 

Skupaj 
f 66 28 8 102 

f %  64,7% 27,5% 7,8% 100,0% 
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Preglednica 9: Govorno nastopanje učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških 

fakultetah, med učno uro 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

V katerem delu učne ure v glavnem 

govorno nastopate? 

Skupaj 

V uvodnem 

delu učne ure 

V osrednjem 

delu učne ure 

V sklepnem 

delu učne ure 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 38 15 2 55 

f % 69,1% 27,3% 3,6% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 27 12 6 45 

f %  60,0% 26,7% 13,3% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 1 1 0 2 

f %  50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 66 28 8 102 

f %  64,7% 27,5% 7,8% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Med učitelji, ki so dodiplomsko študirali na različnih pedagoških fakultetah, ni razlike. Vsi 

učitelji največkrat govorno nastopajo v uvodnem delu učne ure in najmanjkrat v sklepnem 

delu učne ure. Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji, ki so študirali 

na različnih pedagoških fakultetah, ne pojavljajo razlike glede tega, v katerem delu učne ure 

govorno nastopajo, zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih 

razlik (χ
2
 = 3,893; P = 0,421).  
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3.6.3 Dodatno izobraževanje po študiju 

 

Preglednica 10: Dodatno izobraževanje učiteljev z različnim številom let delovne dobe 

ČAS POUČEVANJA 

(leta) 

Ali ste se na področju govornega nastopanja 

dodatno izobraževali na seminarjih? 

Skupaj 

Da Ne 

 

0–10 
f 8 16 24 

f %  33,3% 66,7% 100,0% 

10–20 
f 9 21 30 

f %  30,0% 70,0% 100,0% 

20–30 
f 15 18 33 

f %  45,5% 54,5% 100,0% 

30–40 
f 3 12 15 

f %  20,0% 80,0% 100,0% 

Skupaj 
f 35 67 102 

f %  34,3% 65,7% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Večinoma se učitelji razrednega pouka niso dodatno izobraževali na seminarjih. Najmanj (80 

%) so se izobraževali učitelji, ki poučujejo 30–40 let, največ (45,5 %) so se izobraževali 

učitelji, ki poučujejo 20–30 let. Moja predvidevanja se niso potrdila, saj se med razrednimi 

učitelji z različnim številom let delovne dobe ne pojavljajo razlike glede tega, ali so se po 

dokončanem študiju dodatno izobraževali, zato hipotezo zavračam. Raziskava ni pokazala 

statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 3,439; P = 0,329). 
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Preglednica 11: Dodatno izobraževanje učiteljev iz Ljubljane in Pomurja 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

Ali ste se na področju govornega nastopanja dodatno 

izobraževali na seminarjih? 

Skupaj 

Da Ne 

 

V Ljubljani 
f 21 29 50 

f %   42,0% 58,0% 100,0% 

V Pomurju 
F 14 38 52 

f %   26,9% 73,1% 100,0% 

Skupaj 
f 35 67 102 

f %   34,3% 65,7% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Območje poučevanja ne vpliva na razlike glede izobraževanja učiteljev. Učitelji iz Ljubljane 

in Pomurja se večinoma niso dodatno izobraževali. Manj so se izobraževali učitelji iz 

Pomurja, več učitelji iz Ljubljane. Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi 

učitelji iz Ljubljane in Pomurja ne pojavljajo razlike glede tega, ali so se po dokončanem 

študiju dodatno izobraževali, zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (χ
2
  = 3,439; P = 0,329). 

 

Preglednica 12: Dodatno izobraževanje učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških 

fakultetah 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

Ali ste se na področju govornega 

nastopanja dodatno izobraževali na 

seminarjih? 

Skupaj 

Da Ne 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 

f %   

15 40 55 

27,3% 72,7% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 19 26 45 

f %   42,2% 57,8% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 1 1 2 

f %   50,0% 50,0% 100,0% 

Skupaj 
f 35 67 102 

f %   34,3% 65,7% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Na Pedagoški fakulteti v Kopru sta se dodiplomsko izobraževala dva učitelja, med katerima 

se je eden udeležil dodatnega izobraževanja na seminarju, drugi ne. Učitelji, ki so 

dodiplomsko študirali na Pedagoški fakulteti v Mariboru in Ljubljani, se večinoma niso 

dodatno izobraževali na seminarjih. Manj so se dodatno izobraževali na seminarjih učitelji, ki 

so dodiplomsko študirali na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Moja predvidevanja so se 

potrdila, saj se med razrednimi učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, ne 

pojavljajo razlike glede tega, ali so se po dokončanem študiju dodatno izobraževali, zato 

hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 2,677; P = 

0,262). 

 

3.6.4 Socialna zvrst pri govornem nastopanju 

 

Preglednica 13: Uporaba socialne zvrsti pri govornem nastopanju, glede na število let 

poučevanja učiteljev 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

V kateri jezikovni zvrsti v glavnem govorno nastopate? Skupaj 

V zbornem 

knjižnem 

jeziku 

V knjižnem 

pogovornem 

jeziku 

V pokrajinskem 

pogovornem  

jeziku 

V 

narečju 

 

0–10 
f 6 18 0 0 24 

f %  25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

10–20 
f 12 17 1 0 30 

f %  40,0% 56,7% 3,3% 0,0% 100,0% 

20–30 
f 12 20 1 0 33 

f %  36,4% 60,6% 3,0% 0,0% 100,0% 

30–40 
f 4 11 0 0 15 

f %  26,7% 73,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 34 66 2 0 102 

f %  33,3% 64,7% 2,0% 0,0% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Med poukom učitelji veliko govorno nastopajo. Čas poučevanja učiteljev ne vpliva na izbiro 

jezikovne zvrsti za govorno nastopanje. Večina učiteljev govorno nastopa v knjižnem 

pogovornem jeziku. V zbornem knjižnem jeziku največ (40 %) nastopajo učitelji, ki 

poučujejo 10–20 let, najmanj (25 %) učitelji, ki poučujejo 0–10 let. V knjižnem pogovornem 

jeziku največ (75 %) govorno nastopajo učitelji, ki poučujejo 0–10 let, najmanj (56,7 %) 

učitelji, ki poučujejo 10–20 let. V pokrajinskem pogovornem jeziku govorno nastopa majhen 

odstotek učiteljev (2 %). Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji z 

različnim številom let delovne dobe ne pojavljajo razlike glede tega, katero socialno zvrst 

uporabljajo pri govornem nastopu, zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (χ
2
 = 3,387; P = 0,759). 

 

Preglednica 14: Uporaba socialne zvrsti pri govornem nastopanju učiteljev iz Ljubljane in 

Pomurja 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

V kateri jezikovni zvrsti v glavnem govorno nastopate? Skupaj 

V zbornem 

knjižnem 

jeziku 

V knjižnem 

pogovornem 

jeziku 

V pokrajinskem 

pogovornem 

jeziku 

V narečju 

 

V Ljubljani 
f 13 35 2 0 50 

f %  26,0% 70,0% 4,0% 0,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 21 31 0 0 52 

f %  40,4% 59,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 34 66 2 0 102 

f %  33,3% 64,7% 2,0% 0,0% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

V knjižnem pogovornem jeziku najpogosteje (64,7 %) govorno nastopajo učitelji iz Ljubljane 

in Pomurja. Najpogosteje (70 %) v knjižnem pogovornem jeziku nastopajo učitelji iz 

Ljubljane. V zbornem knjižnem jeziku pogosteje (40,4 %) nastopajo učitelji iz Pomurja. V 

pokrajinskem pogovornem jeziku govorno nastopa majhen odstotek učiteljev (2 %). V narečju 

učitelji govorno ne nastopajo. Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi 

učitelji iz Ljubljane in Pomurja ne pojavljajo razlike glede tega, katero socialno zvrst 
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uporabljajo pri govornem nastopu, zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (χ
2
 = 4,087; P = 0,130). 

 

Preglednica 15: Uporaba socialne zvrsti pri govornem nastopanju učiteljev, ki so študirali na 

različnih pedagoških fakultetah 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

V kateri jezikovni zvrsti v glavnem govorno 

nastopate? 

Skupaj 

V 

zbornem 

knjižnem 

jeziku 

V knjižnem 

pogovornem 

jeziku 

V 

pokrajinskem 

pogovornem 

jeziku 

V 

narečju 

 

Na Pedagoški fakulteti 

v Mariboru 

f 22 33 0 0 55 

f %  40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani 

f 11 32 2 0 45 

f %  24,4% 71,1% 4,4% 0,0% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Kopru 

f 1 1 0 0 2 

f %  50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 34 66 2 0 102 

f %  33,3% 64,7% 2,0% 0,0% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Učitelji, ki so dodiplomsko študirali na Pedagoški fakulteti v Mariboru in Ljubljani v glavnem 

govorno nastopajo v knjižnem pogovornem jeziku. V knjižnem pogovornem jeziku največkrat 

(71,1 %) govorno nastopajo učitelji, ki so dodiplomsko študirali na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. V zbornem knjižnem jeziku pogosto govorno nastopajo učitelji s Pedagoške 

fakultete v Kopru, tem sledijo učitelji s Pedagoške fakultete v Mariboru in za tem s Pedagoške 

fakultete v Ljubljani. V pokrajinskem pogovornem jeziku govorno nastopa manjši odstotek 

učiteljev (2 %). Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji, ki so 

študirali na različnih pedagoških fakultetah, ne pojavljajo razlike glede tega, katero socialno 

zvrst uporabljajo pri govornem nastopu, zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala 

statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 5,040; P = 0,283). 
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3.6.5 Učitelj kot govornik 

 

Preglednica 16: Kako se ocenjujejo kot govorci učitelji z različnim številom let delovne dobe 

ČAS POUČEVANJA 

(leta) 

Kako bi se ocenili kot govornik? Skupaj 

Sem dober 

govornik 

Sem povprečen 

govornik 

Sem slab 

govornik 

 

0–10 
f 9 15 0 24 

f %   37,5% 62,5% 0,0 % 100,0% 

10–20 
f 7 23 0 30 

f %   23,3% 76,7% 0,0 % 100,0% 

20–30 
f 7 26 0 33 

f %   21,2% 78,8% 0,0 % 100,0% 

30–40 
f 1 14 0 15 

f %   6,7% 93,3% 0,0 % 100,0% 

Skupaj 
f 24 78 0 102 

f %  23,5% 76,5% 0,0 % 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Učitelji so se v večini (76,5 %) ocenili kot povprečni govorniki. Največkrat so se ocenili za 

povprečne govornike učitelji, ki poučujejo 30–40 let. Najmanjkrat (62,5 %) so se za 

povprečne govornike ocenili učitelji, ki poučujejo 0–10 let. Za dobre govornike so se 

največkrat (37,5 %) ocenili učitelji, ki poučujejo 0–10 let, najmanjkrat (6,7 %) se so tako 

ocenili učitelji, ki poučujejo 30–40 let. Nobeden od učiteljev se ni ocenil kot slab govornik. 

Moja predvidevanja se niso potrdila, saj se med razrednimi učitelji z različnim številom let 

delovne dobe ne pojavljajo razlike glede tega, kako se ocenjujejo kot govorci, zato hipotezo 

zavračam. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 5,073; P = 0,167). 

 

 

 

 

 

 



Kocbek, M.: Mnenja učiteljev/učiteljic razrednega pouka o svoji zmožnosti govornega nastopanja, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2013. 

41 

 

Preglednica 17: Kako se ocenjujejo kot govorci učitelji iz Ljubljane in Pomurja 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

Kako bi se ocenili kot govornik? Skupaj 

Sem dober 

govornik 

Sem povprečen 

govornik 

Sem slab 

govornik 

 

V Ljubljani 
f 13 37 0 50 

f %   26,0% 74,0% 0,0 % 100,0% 

V Pomurju 
f 11 41 0 52 

f %   21,2% 78,8% 0,0 % 100,0% 

Skupaj 
f 24 78 0 102 

f %   23,5% 76,5% 0,0 % 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

V Ljubljani in Pomurju so se učitelji največkrat (76,5 %) ocenili kot povprečni govorniki. 

Večkrat (78,8 %) so se kot povprečni govorniki ocenili učitelji iz Pomurja. Za dobre 

govornike so se večkrat (26 %) ocenili učitelji iz Ljubljane. Za slabega govornika se ni ocenil 

noben učitelj. Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji iz Ljubljane in 

Pomurja ne pojavljajo razlike glede tega, kako se ocenjujejo kot govorci, zato hipotezo 

potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 0,333; P = 0,564). 

 

Preglednica 18: Kako se ocenjujejo kot govorci učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških 

fakultetah 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

Kako bi se ocenili kot govornik? Skupaj 

Sem dober 

govornik 

Sem povprečen 

govornik 

Sem slab 

govornik 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 12 43 0 55 

f %   21,8% 78,2% 0,0 % 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 12 33 0 45 

f %   26,7% 73,3% 0,0 % 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 0 2 0 2 

f %   0,0% 100,0% 0,0 % 100,0% 

Skupaj 
f 24 78 0 102 

f %   23,5% 76,5% 0,0 % 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Za povprečnega govornika se je ocenilo največ (76,5 %) vseh učiteljev. Vsi učitelji s 

Pedagoške fakultete v Kopru so se ocenili kot povprečni govorniki, tem sledijo učitelji s 

Pedagoške fakultete v Mariboru. Za dobrega govornika se je ocenilo največ (26,7 %) učiteljev 

s Pedagoške fakultete v Ljubljani. Nobeden učitelj se ni ocenil kot slab govornik. Moja 

predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji, ki so študirali na različnih 

pedagoških fakultetah, ne pojavljajo razlike glede tega, kako se ocenjujejo kot govorci, zato 

hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 0,951; P = 

0,622). 

 

3.6.6 Oblika javnega govora 

 

3.6.6.1 Oblika javnega govora pri pouku 

 

Preglednica 19: Oblika javnega govora pri učiteljih z različnim številom let delovne dobe pri 

pouku 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Katero obliko javnega govora v glavnem uporabljate na 

govornih nastopih pri pouku? 

Skupaj 

Govor na 

podlagi 

zapisanega 

besedila 

Govor na 

podlagi 

opornih 

točk 

Prosti govor 

brez zapisa, a z 

miselno 

pripravo 

Govor brez 

poprejšnje 

miselne 

priprave 

 

0–10 
f 1 8 15 0 24 

%   4,2% 33,3% 62,5% 0,0% 100,0% 

10–20 
f 5 12 13 0 30 

%   16,7% 40,0% 43,3% 0,0% 100,0% 

20–30 
f 3 21 8 1 33 

%   9,1% 63,6% 24,2% 3,0% 100,0% 

30–40 
f 0 6 9 0 15 

%   0,0% 40,0% 60,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 9 47 45 1 102 

f % 8,8% 46,1% 44,1% 1,0% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Najpogosteje (46,1 %) so učitelji pri pouku uporabljali govor na podlagi opornih točk. 

Učitelji, ki poučujejo 0–10 let, najpogosteje (62,5%) uporabljajo prosti govor brez zapisa, a z 

miselno pripravo, najmanj (4,2 %) uporabljajo govor na podlagi zapisanega besedila, ne 

uporabljajo pa govora brez poprejšnje miselne priprave. Učitelji, ki poučujejo 10–20 let, 

najpogosteje (43,3 %) uporabljajo prosti govor brez zapisa, a z miselno pripravo, najmanj 

(16,7 %) govor na podlagi zapisanega besedila, ne uporabljajo govora brez poprejšnje miselne 

priprave. Tisti, ki poučujejo 20–30, let največkrat (63,6 %) uporabljajo govor na podlagi 

opornih točk, najmanj (3 %) govor brez poprejšnje miselne priprave. Prosti govor brez zapisa, 

a z miselno pripravo, so najpogosteje (60 %) uporabljali učitelji, ki poučujejo 30–40 let, 

najmanj (40 %) so ti uporabljali prosti govor brez zapisa, a z miselno pripravo, drugih dveh 

oblik javnega govora ne uporabljajo. Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi 

učitelji z različnim številom let delovne dobe ne pojavljajo razlike glede tega, katero obliko 

javnega govora uporabljajo pri pouku, zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala 

statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 15,168; P = 0,086). 

 

Preglednica 20: Oblika javnega govora pri učiteljih iz Ljubljane in Pomurja pri pouku 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Katero obliko javnega govora v glavnem 

uporabljate na govornih nastopih pri pouku? 

Skupaj 

Govor na 

podlagi 

zapisanega 

besedila 

Govor na 

podlagi 

opornih 

točk 

Prosti govor 

brez zapisa, 

a z miselno 

pripravo 

Govor brez 

poprejšnje 

miselne 

priprave 

 

V Ljubljani 
f 4 22 23 1 50 

f %  8,0% 44,0% 46,0% 2,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 5 25 22 0 52 

f %  9,6% 48,1% 42,3% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 9 47 45 1 102 

f %  8,8% 46,1% 44,1% 1,0% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Prosti govor brez zapisa, a z miselno pripravo, najpogosteje (46 %) pri pouku uporabljajo 

učitelji iz Ljubljane. Učitelji iz Pomurja najpogosteje (48,1 %) uporabljajo govor na podlagi 

opornih točk. Najmanj (1 %) oboji uporabljajo govor brez poprejšnje miselne priprave. Moja 
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predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja ne 

pojavljajo razlike glede tega, katero obliko javnega govora uporabljajo pri pouku, zato 

hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 1,286; P = 

0,732). 

 

Preglednica 21: Oblika javnega govora pri učiteljih, ki so študirali na različnih pedagoških 

fakultetah, pri pouku 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Katero obliko javnega govora v glavnem 

uporabljate na govornih nastopih pri 

pouku? 

Skupaj 

Govor na 

podlagi 

zapisanega 

besedila 

Govor 

na 

podlagi 

opornih 

točk 

Prosti 

govor brez 

zapisa, a z 

miselno 

pripravo 

Govor 

brez 

poprejšnje 

miselne 

priprave 

 

Na Pedagoški fakulteti 

v Mariboru 

f 5 27 23 0 55 

f %   9,1% 49,1% 41,8% 0,0% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani 

f 4 19 21 1 45 

f %   8,9% 42,2% 46,7% 2,2% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Kopru 

f 0 1 1 0 2 

f %   0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 9 47 45 1 102 

f %   8,8% 46,1% 44,1% 1,0% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Govor na podlagi opornih točk pri pouku najpogosteje uporabljajo učitelji, ki so se 

dodiplomsko izobraževali na Pedagoški fakulteti v Kopru in Mariboru. Najmanj (9,1 %) so 

učitelji z mariborske fakultete uporabljali govor na podlagi zapisanega besedila, govora brez 

poprejšnje miselne priprave pa ne uporabljajo. Učitelji, ki so se dodiplomsko izobraževali na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani, najpogosteje (46,7 %) uporabljajo prosti govor brez zapisa, a 

z miselno pripravo, najmanj (2,2 %) pa uporabljajo govor brez poprejšnje miseln priprave. 

Učitelji, ki so se dodiplomsko izobraževali na Pedagoški fakulteti v Kopru, enako pogosto 

uporabljajo govor na podlagi opornih točk in prosti govor brez zapisa, a z miselno pripravo. 

Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji, ki so študirali na različnih 

pedagoških fakultetah, ne pojavljajo razlike glede tega, katero obliko javnega govora 
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uporabljajo pri pouku, zato hipotezo potrjujem. Raziskava pa ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (χ
2
 = 1,856; P = 0,932). 

 

Preglednica 22: Oblika javnega govora pri učiteljih z različnim številom let delovne dobe pri 

dodatnih dejavnostih 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Katero obliko javnega govora v glavnem uporabljate na 

govornih nastopih v dejavnostih, povezanih s šolo? 

Skupaj 

Govor na 

podlagi 

zapisanega 

besedila 

Govor na 

podlagi 

opornih 

točk 

Prosti govor 

brez zapisa, a z 

miselno 

pripravo 

Govor brez 

poprejšnje 

miselne 

priprave 

 

0–10 
f 5 14 4 1 24 

f %  20,8% 58,3% 16,7% 4,2% 100,0% 

10–20 
f 4 23 3 0 30 

f %  13,3% 76,7% 10,0% 0,0% 100,0% 

20–30 
f 7 22 3 1 33 

f %  21,2% 66,7% 9,1% 3,0% 100,0% 

30–40 
f 0 9 6 0 15 

f %  0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 16 68 16 2 102 

f %  15,7% 66,7% 15,7% 2,0% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Učitelji, ki poučujejo 0–10 let na govornih nastopih v dejavnostih, povezanih s šolo, 

najpogosteje (58,3 %) uporabljajo govor na podlagi opornih točk, najmanj (4,2 %) uporabljajo 

govor brez poprejšnje miselne priprave. Učitelji, ki poučujejo 10–20 let, najpogosteje (76,7 

%) uporabljajo govor na podlagi opornih točk, najmanjkrat (10 %) pa prosti govor brez 

zapisa, a z miselno pripravo, govora brez poprejšnje miselne priprave ne uporabljajo. Tisti 

učitelji, ki poučujejo 20–30 let, najpogosteje (66,7 %) uporabljajo na govornih nastopih govor 

na podlagi opornih točk, najmanj (3 %) uporabljajo govor brez poprejšnje miselne priprave. 

Tudi učitelji, ki poučujejo 30–40 let, najpogosteje (60 %) uporabljajo govor na podlagi 

opornih točk in najmanjkrat (40 %) prosti govor brez zapisa, a z miselno pripravo. Drugih 

dveh oblik javnega govora ne uporabljajo. Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med 

razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe ne pojavljajo razlike glede tega, 
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katero obliko javnega govora uporabljajo pri dodatnih dejavnostih, zato hipotezo potrjujem. 

Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 13,178; P = 0,155). 

 

Preglednica 23: Oblika javnega govora pri učiteljih iz Ljubljane in Pomurja pri dodatnih 

dejavnostih 

OBMOČJE POUČEVANJA 

 

Katero obliko javnega govora v glavnem 

uporabljate na govornih nastopih v dejavnostih, 

povezanih s šolo? 

Skupaj 

Govor na 

podlagi 

zapisanega 

besedila 

Govor na 

podlagi 

opornih 

točk 

Prosti govor 

brez zapisa, 

a z miselno 

pripravo 

Govor brez 

poprejšnje 

miselne 

priprave 

 

V Ljubljani 
f 9 32 9 0 50 

f %  18,0% 64,0% 18,0% 0,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 7 36 7 2 52 

f %  13,5% 69,2% 13,5% 3,8% 100,0% 

Skupaj 
f 16 68 16 2 102 

f %  15,7% 66,7% 15,7% 2,0% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Najpogosteje (66,7 %) učitelji iz Ljubljane in Pomurja uporabljajo govor na podlagi opornih 

točk. Najpogosteje (69,2 %) ga uporabljajo učitelji iz Pomurja. Učitelji iz Pomurja najmanj 

(3,8 %) uporabljajo govor brez poprejšnje miselne priprave. Tisti učitelji, ki poučujejo v 

Ljubljani, najmanj (18 %) uporabljajo govor na podlagi zapisanega besedila in prosti govor 

brez zapisa, a z miselno pripravo. Govora brez poprejšnje miselne priprave učitelji iz 

Ljubljane ne uporabljajo. Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji iz 

Ljubljane in Pomurja ne pojavljajo razlike glede tega, katero obliko javnega govora 

uporabljajo pri dodatnih dejavnostih, zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala 

statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 2,697; P = 0,441). 
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Preglednica 24: Oblika javnega govora pri učiteljih, ki so študirali na različnih pedagoških 

fakultetah, pri dodatnih dejavnostih 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Katero obliko javnega govora v glavnem 

uporabljate na govornih nastopih v 

dejavnostih, povezanih s šolo? 

Skupaj 

Govor na 

podlagi 

zapisanega 

besedila 

Govor 

na 

podlagi 

opornih 

točk 

Prosti 

govor 

brez 

zapisa, a z 

miselno 

pripravo 

Govor 

brez 

poprejšnje 

miselne 

priprave 

 

Na Pedagoški 

fakulteti v Mariboru 

f 7 38 8 2 55 

f %   12,7% 69,1% 14,5% 3,6% 100,0% 

Na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani 

f 8 29 8 0 45 

f %   17,8% 64,4% 17,8% 0,0% 100,0% 

Na Pedagoški 

fakulteti v Kopru 

f 1 1 0 0 2 

f %   50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 16 68 16 2 102 

f %   15,7% 66,7% 15,7% 2,0% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Na Pedagoški fakulteti v Kopru sta se dodiplomsko izobraževala dva učitelja, ki uporabljata 

govor na podlagi zapisanega besedila in govor na podlagi oporni točk. Učitelji, ki so se 

dodiplomsko izobraževali na Pedagoški fakulteti v Mariboru, najpogosteje (69,1 %) 

uporabljajo govor na podlagi opornih točk, najmanj (3,6 %) uporabljajo govor brez poprejšnje 

miselne priprave. Tisti učitelji, ki so se dodiplomsko izobraževali na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani, so najpogosteje (64,4 %) uporabljali govor na podlagi opornih točk, najmanj (17,8 

%) so uporabljali govor na podlagi zapisanega besedila in prosti govor brez zapisa, a z 

miselno pripravo. Ti učitelji ne uporabljajo govora brez poprejšnje miselne priprave. Moja 

predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji, ki so študirali na različnih 

pedagoških fakultetah, ne pojavljajo razlike glede tega, katero obliko javnega govora 

uporabljajo pri dodatnih dejavnostih, zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala 

statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 4,293; P = 0,637). 
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3.6.7 Uporaba pripomočkov 

 

3.6.7.1 Uporaba pripomočkov pri pouku 

 

Preglednica 25: Uporaba pripomočkov učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri 

pouku 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Katere pripomočke v glavnem uporabljate pri govornem 

nastopu pri pouku? 

Skupaj 

Prosojnice Tablo Interaktivno 

tablo 

Ne uporabljam 

pripomočkov 

Drugo 

 

0–10 
f 2 13 5 2 2 24 

f %   8,3% 54,2% 20,8% 8,3% 8,3% 100,0% 

10–20 
f 8 8 13 0 1 30 

f %   26,7% 26,7% 43,3% 0,0% 3,3% 100,0% 

20–30 
f 4 14 11 2 2 33 

f %   12,1% 42,4% 33,3% 6,1% 6,1% 100,0% 

30–40 
f 3 9 3 0 0 15 

f %   20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 17 44 32 4 5 102 

f %   16,7% 43,1% 31,4% 3,9% 4,9% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Pripomočke pri govornem nastopu pri pouku uporablja večina učiteljev. Učitelji, ki poučujejo 

0–10 let, največkrat (54,2 %) uporabljajo tablo. Tabli sledi interaktivna tabla in prosojnice. 

Dva učitelja (8,3 %) ne uporabljata pripomočkov, dva (8,3 %) pa uporabljata druge 

pripomočke (projektor).  Učitelji, ki poučujejo 10–20 let, uporabljajo pripomočke v 

naslednjem zaporedju pogostosti: interaktivno tablo, prosojnice in tablo ter druge pripomočke 

(praktični pripomočki/material). Vsi ti učitelji pri govornem nastopanju pri pouku uporabljajo 

pripomočke. Tisti učitelji, ki poučujejo 20–30 let, uporabljajo tablo najpogosteje (42,4 %). 

Tabli sledi interaktivna tabla in prosojnice. V enaki meri (6,1 %) ne uporabljajo pripomočkov 

in uporabljajo druge pripomočke (projektor). Razredni učitelji, ki poučujejo 30–40 let, 

najpogosteje (60 %) uporabljajo tablo. Redkeje ti učitelji uporabljajo prosojnice in 

interaktivno tablo. Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji z 

različnim številom let delovne dobe ne pojavljajo razlike glede tega, katere pripomočke 
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uporabljajo pri pouku, zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih 

razlik (χ
2
 = 14,635; P = 0,262). 

 

Preglednica 26: Uporaba pripomočkov učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri pouku 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Katere pripomočke v glavnem uporabljate pri 

govornem nastopu pri pouku? 

Skupaj 

Prosojnice Tablo Interaktivno 

tablo 

Ne 

uporabljam 

pripomočkov 

Drugo 

 

V Ljubljani 
f 8 22 18 2 0 50 

f %   16,0% 44,0% 36,0% 4,0% 0,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 9 22 14 2 5 52 

f %   17,3% 42,3% 26,9% 3,8% 9,6% 100,0% 

Skupaj 
f 17 44 32 4 5 102 

f %   16,7% 43,1% 31,4% 3,9% 4,9% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

V Ljubljani in Pomurju učitelji najpogosteje pri govornem nastopu pri pouku uporabljajo 

tablo. Večkrat (44 %) je uporabljajo učitelji v Ljubljani. Učitelji v Ljubljani veliko (36 %) 

uporabljajo tudi interaktivno tablo, dva učitelja (2 %) ne uporabljata pripomočkov. Tudi v 

Pomurju dva (3,8 %) učitelja ne uporabljata pripomočkov, pet (9,6 %) jih uporablja druge 

pripomočke (štirje učitelji projektor, eden praktične pripomočke/materiale). Moja 

predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja ne 

pojavljajo razlike glede tega, katere pripomočke uporabljajo pri pouku, zato hipotezo 

potrjujem. Raziskava pa ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
  = 5,522; P = 0,238). 
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Preglednica 27: Uporaba pripomočkov učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških 

fakultetah,pri pouku 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Katere pripomočke v glavnem uporabljate pri 

govornem nastopu pri pouku? 

Skupaj 

Prosojnice Tablo Interaktivno 

tablo 

Ne 

uporabljam 

pripomočkov 

Drugo 

 

Na Pedagoški 

fakulteti v 

Mariboru 

f 10 24 14 2 5 55 

f %  18,2% 43,6% 25,5% 3,6% 9,1% 100,0% 

Na Pedagoški 

fakulteti v 

Ljubljani 

f 7 19 17 2 0 45 

f %  15,6% 42,2% 37,8% 4,4% 0,0% 100,0% 

Na Pedagoški 

fakulteti v 

Kopru 

f 0 1 1 0 0 2 

f %  0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 17 44 32 4 5 102 

f % 16,7% 43,1% 31,4% 3,9% 4,9% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Vsi učitelji, ki so obiskovali različne pedagoške fakultete, najpogosteje (43,1 %) od 

pripomočkov uporabljajo tablo. Najmanj (3,6 %) učiteljev, ki so se dodiplomsko izobraževali 

na Pedagoški fakulteti v Mariboru, je takšnih, ki ne uporabljajo pripomočkov, pet (9,1 %) 

učiteljev uporablja druge pripomočke (štirje učitelji projektor, eden učitelj praktične 

pripomočke/materiale). Tudi med učitelji, ki so se dodiplomsko izobraževali na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani, je najmanj (4,4 %) takšnih, ki ne uporabljajo pripomočkov. Polovica 

učiteljev, ki se je dodatno izobraževala na Pedagoški fakulteti v Kopru, je takšnih, ki 

uporablja tablo, in polovica takšnih, ki uporablja interaktivno tablo. Moja predvidevanja so se 

potrdila, saj se med razrednimi učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, ne 

pojavljajo razlike glede tega, katere pripomočke uporabljajo pri pouku, zato hipotezo 

potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 6,294; P = 0,614). 
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3.6.7.2 Uporaba pripomočkov pri dodatnih dejavnostih 

 

Preglednica 28: Uporaba pripomočkov učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri 

dodatnih dejavnostih 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Katere pripomočke v glavnem uporabljate pri govornem 

nastopu v dejavnostih, povezanih s šolo? 

Skupaj 

Prosojnice Tablo Interaktivno 

tablo 

Ne uporabljam 

pripomočkov 

Drugo 

 

0–10 
f 5 3 7 5 4 24 

f %   20,8% 12,5% 29,2% 20,8% 16,7% 100,0% 

10–20 
f 6 4 16 4 0 30 

f %   20,0% 13,3% 53,3% 13,3% 0,0% 100,0% 

20–30 
f 9 6 10 5 3 33 

f %   27,3% 18,2% 30,3% 15,2% 9,1% 100,0% 

30–40 
f 3 3 4 3 2 15 

f %   20,0% 20,0% 26,7% 20,0% 13,3% 100,0% 

Skupaj 
f 23 16 37 17 9 102 

f %   22,5% 15,7% 36,3% 16,7% 8,8% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Ne glede na čas poučevanja vsi učitelji pri govornem nastopu v dejavnostih, povezanih s šolo, 

najpogosteje (36,3 %) uporabljajo interaktivno tablo. Največ (53,3 %) jo uporabljajo učitelji, 

ki poučujejo 10–20 let. Prosojnice največkrat (27,3 %) uporabljajo učitelji, ki poučujejo 20–

30 let, tablo največkrat (20 %) uporabljajo učitelji s 30–40 leti poučevanja. Učitelji, ki 

poučujejo 0–10 let največkrat (20,8 %) ne uporabljajo pripomočkov. Učitelji, ki ne 

uporabljajo drugih pripomočkov, poučujejo 10–20 let, tisti, ki največkrat (16,7 %) uporabljajo 

druge pripomočke (dva učitelja projektor, dva računalnik in eden liste), poučujejo 0–10 let. 

Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji z različnim številom let 

delovne dobe ne pojavljajo razlike glede tega, katere pripomočke uporabljajo pri dodatnih 

dejavnostih, povezanih s šolo, zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (χ
2
 = 9,769; P = 0,636). 
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Preglednica 29: Uporaba pripomočkov učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri dodatnih 

dejavnostih 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Katere pripomočke v glavnem uporabljate pri govornem 

nastopu v dejavnostih, povezanih s šolo? 

Skupaj 

Prosojnice Tablo Interaktivno 

tablo 

Ne 

uporabljam 

pripomočkov 

Drugo 

 

V Ljubljani 
f 8 5 21 13 3 50 

f %   16,0% 10,0% 42,0% 26,0% 6,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 15 11 16 4 6 52 

f %   28,8% 21,2% 30,8% 7,7% 11,5% 100,0% 

Skupaj 
f 23 16 37 17 9 102 

f %   22,5% 15,7% 36,3% 16,7% 8,8% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

V Ljubljani in Pomurju učitelji pri govornem natopi v dejavnostih, povezanih s šolo, 

največkrat (36,3 %) uporabljajo interaktivno tablo. Izsledki učiteljev iz Ljubljane in Pomurja 

so pokazali statistično pomembne razlike (χ
2
  = 10,786; P = 0,029). V Ljubljani interaktivno 

tablo uporabljajo pogosteje kot v Pomurju. V Ljubljani učitelji najmanj (6 %) uporabljajo 

druge pripomočke (računalnik, zapiski, listi), v Pomurju je najmanj (7,7 %) učiteljev, ki ne 

uporabljajo pripomočkov. Hipotezo, da se med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja ne 

pojavljajo razlike glede tega, katere pripomočke uporabljajo pri dodatnih dejavnostih, 

zavračam.  
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Preglednica 30: Uporaba pripomočkov učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških 

fakultetah, pri dodatnih dejavnostih 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Katere pripomočke v glavnem uporabljate pri 

govornem nastopu v dejavnostih, povezanih s šolo? 

Skupaj 

Prosojnice Tablo Interaktiv

no tablo 

Ne 

uporabljam 

pripomočkov 

Drugo 

 

Na Pedagoški 

fakulteti v 

Mariboru 

f 15 11 18 5 6 55 

f %   27,3% 20,0% 32,7% 9,1% 10,9% 100,0% 

Na Pedagoški 

fakulteti v 

Ljubljani 

f 8 5 17 12 3 45 

f %   17,8% 11,1% 37,8% 26,7% 6,7% 100,0% 

Na Pedagoški 

fakulteti v 

Kopru 

f 0 0 2 0 0 2 

f %   0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 23 16 37 17 9 102 

f %   22,5% 15,7% 36,3% 16,7% 8,8% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Dodiplomsko izobraževanje na različnih pedagoških fakultetah ne vpliva na razlike glede 

tega, katere pripomočke uporabljajo učitelji pri dodatnih dejavnostih, povezanih s šolo, zato 

hipotezo potrjujem. Vsi učitelji so najpogosteje (36,3 %) uporabljali interaktivno tablo. S 

Pedagoške fakultete v Mariboru je najmanj (9,1 %) učiteljev, ki ne uporabljajo pripomočkov, 

s Pedagoške fakultet v Ljubljani je najmanj (6,7 %) učiteljev, ki uporabljajo druge 

pripomočke (dva učitelja računalnik, eden zapiske). Raziskava ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (χ
2
 = 11,086; P = 0,197). 
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3.6.8 Trema pred govornim nastopanjem in med govornim nastopanjem pri pouku in 

dejavnostih povezanih s šolo 

 

3.6.8.1 Trema pred govornim nastopanjem pred poukom 

 

Preglednica 31: Trema pred govornim nastopanjem učiteljev z različnim številom let delovne 

dobe pred poukom 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto se vam pred govornim nastopanjem 

pojavi trema pred poukom? 

Skupaj 

Vedno Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 0 0 1 11 12 24 

f %   0,0% 0,0% 4,2% 45,8% 50,0% 100,0% 

10–20 
f 1 1 3 8 17 30 

f %    3,3% 3,3% 10,0% 26,7% 56,7% 100,0% 

20–30 
f 0 0 3 15 15 33 

f %   0,0% 0,0% 9,1% 45,5% 45,5% 100,0% 

30–40 
f 0 0 1 6 8 15 

f %   0,0% 0,0% 6,7% 40,0% 53,3% 100,0% 

Skupaj 
f 1 1 8 40 52 102 

f %   1,0% 1,0% 7,8% 39,2% 51,0% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Pri učiteljih, ki poučujejo 20–30 let se trema pred poukom najpogosteje pojavlja v enakem 

odstotku (45,5 %) redko ali nikoli. Pri vseh drugih učiteljih se trema pred poukom 

najpogosteje ne pojavlja. V majhnem odstotku (3,3 %) se samo pri učiteljih, ki poučujejo 10–

20 let, pojavi trema vedno ali pogosto. Moja predvidevanja se niso potrdila, saj se med 

razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe ne pojavljajo razlike glede treme 

pred govornim nastopanjem pred poukom, zato hipotezo zavračam. Raziskava ni pokazala 

statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 7,695; P = 0,808).  
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Preglednica 32: Trema pred govornim nastopanjem učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pred 

poukom 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako pogosto se vam pred govornim nastopanjem 

pojavi trema pred poukom? 

Skupaj 

Vedno Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 0 0 5 19 26 50 

f %  0,0% 0,0% 10,0% 38,0% 52,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 1 1 3 21 26 52 

f %  1,9% 1,9% 5,8% 40,4% 50,0% 100,0% 

Skupaj 
 f 1 1 8 40 52 102 

f %  1,0% 1,0% 7,8% 39,2% 51,0% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Trema se nikoli ne pojavi pri dobri polovici (51 %) učiteljev iz Ljubljane in Pomurja. Trema 

se včasih (10 %) in redko (38 %) pojavi pri učiteljih iz Ljubljane. V Pomurju se trema pri 

učiteljih pojavlja vedno (1,9 %), pogosto (1,9 %), včasih (5,8 %) in redko (40,4 %). Moja 

predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja ne 

pojavljajo razlike glede treme pred govornim nastopanjem pred poukom, zato hipotezo 

potrjujem. Raziskava pa ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
  = 2,562; P = 0,634). 

 

Preglednica 33: Trema pred govornim nastopanjem učiteljev, ki so študirali na različnih 

pedagoških fakultetah, pred poukom 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto se vam pred govornim 

nastopanjem pojavi trema pred poukom? 

Skupaj 

Vedno Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 1 1 4 21 28 55 

f %   1,8% 1,8% 7,3% 38,2% 50,9% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 0 0 4 18 23 45 

f %   0,0% 0,0% 8,9% 40,0% 51,1% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 0 0 0 1 1 2 

f %   0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Skupaj 
f 1 1 8 40 52 102 

f %   1,0% 1,0% 7,8% 39,2% 51,0% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Med učitelji, ki so se dodiplomsko izobraževali na različnih pedagoških fakultetah, ni večjih 

razlik v pojavu treme pred govornim nastopanjem pred poukom. Moja hipotezo potrjujem, saj 

se med učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, ne pojavljajo razlike glede 

treme pred govornim nastopanjem pred poukom. Pri učiteljih z različnih pedagoških fakultet 

se pri dobri polovici (51 %) učiteljev ne pojavlja trema. Pri učiteljih s Pedagoške fakultete v 

Mariboru se trema pojavlja vedno (1,8 %), pogosto (1,8 %), včasih (7,3 %) in redko (38,2 %). 

Včasih (8,9 %) in redko (40 %) se pojavlja trema pri učiteljih s Pedagoške fakultete v 

Ljubljani. Pri polovici (50 %) učiteljev s Pedagoške fakultete v Kopru se trema pojavi redko. 

Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 2,033; P = 0,980). 

 

3.6.8.2 Trema pred govornim nastopanjem v dejavnostih, povezanih s šolo 

 

Preglednica 34: Trema učiteljev z različnim številom let delovne dobe pred govornim 

nastopanjem v dejavnostih, povezanih s šolo 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto se vam pred govornim nastopanjem pojavi 

trema pred nastopanjem v dejavnostih, povezanih s šolo? 

Skupaj 

Vedno Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 6 2 7 7 2 24 

f %   25,0% 8,3% 29,2% 29,2% 8,3% 100,0% 

10–20 
f 2 7 13 5 3 30 

f %   6,7% 23,3% 43,3% 16,7% 10,0% 100,0% 

20–30 
f 2 3 14 11 3 33 

f %   6,1% 9,1% 42,4% 33,3% 9,1% 100,0% 

30–40 
f 1 4 4 6 0 15 

f %   6,7% 26,7% 26,7% 40,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 11 16 38 29 8 102 

f %   10,8% 15,7% 37,3% 28,4% 7,8% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Pri učiteljih, ki poučujejo 0–10 let se trema najpogosteje pojavlja včasih (29,2 %) in redko 

(29,2 %), nikoli nimata treme dva (8,3 %) učitelja. Tisti učitelji, ki poučujejo 10–20 let, imajo 

največkrat tremo samo včasih (43,3 %), dva učitelja sta takšna, ki imata tremo vedno (6,7 %). 

Največ učiteljev z 20–30 leti poučevanja ima tremo včasih (42,4 %), tremo pa imata vedno 

dva učitelja (6,1 %).  Največ učiteljev, ki ima tremo redko, poučuje 30–40 let, eden učitelj 

ima tremo vedno (6,7 %), učitelja, ki treme ne bi imel, pa ni. Svojo hipotezo zavračam, saj se 

med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe ne pojavljajo razlike glede 

treme pred govornim nastopanjem pred dodatnimi dejavnostmi. V raziskavi ni statistično 

pomembnih razlik (χ
2
 = 15,186; P = 0,231). 

 

Preglednica 35: Trema pred govornim nastopanjem učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pred 

nastopanjem v dejavnostih, povezanih s šolo 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako pogosto se vam pred govornim nastopanjem pojavi 

trema pred nastopanjem v dejavnostih, povezanih s šolo? 

Skupaj 

Vedno Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 7 10 17 14 2 50 

f %  14,0% 20,0% 34,0% 28,0% 4,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 4 6 21 15 6 52 

f %  7,7% 11,5% 40,4% 28,8% 11,5% 100,0% 

Skupaj 
f 11 16 38 29 8 102 

f %  10,8% 15,7% 37,3% 28,4% 7,8% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Največkrat se včasih pojavi trema pred govornim nastopanjem v dejavnostih, povezanih s šolo 

pri učiteljih iz Ljubljane (34 %) in Pomurja (40,4%). V Ljubljani je najmanj (4 %) učiteljev, 

ki nimajo treme. V Pomurju nima treme šest (11,5 %) učiteljev, najmanj je učiteljev, ki imajo 

tremo vedno (7,7 %). V Ljubljani ima tremo vedno sedem učiteljev (14 %). Moja 

predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja ne 

pojavljajo razlike glede treme pred govorim nastopanjem pred dodatnimi dejavnostmi, zato 

hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 4,236; P = 

0,375). 
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Preglednica 36: Trema pred govornim nastopanjem učiteljev, ki so študirali na različnih 

pedagoških fakultetah, pred nastopanjem v dejavnostih, povezanih s šolo 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto se vam pred govornim 

nastopanjem pojavi trema pred 

nastopanjem v dejavnostih, povezanih s 

šolo? 

Skupaj 

Vedno Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti 

v Mariboru 

f 5 6 23 15 6 55 

f %   9,1% 10,9% 41,8% 27,3% 10,9% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani 

f 6 10 14 13 2 45 

f %   13,3% 22,2% 31,1% 28,9% 4,4% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Kopru 

f 0 0 1 1 0 2 

f %   0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 11 16 38 29 8 102 

f %   10,8% 15,7% 37,3% 28,4% 7,8% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Učitelji, ki so se dodiplomsko izobraževali na Pedagoški fakulteti v Mariboru, imajo tremo 

najpogosteje včasih (41,8 %), najredkeje jo imajo vedno (9,1 %). Pri učiteljih, ki so se 

dodiplomsko izobraževali na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, se trema prav tako najpogosteje 

pojavi včasih (31,1 %), nikoli je nimata dva (4,4 %) učitelja. Učitelja s Pedagoške fakultete v 

Kopru imata tremo včasih (50 %) in redko (50 %). Predvidevanja, ki sem jih imela, so se 

potrdila, saj se med razrednimi učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, ne 

pojavljajo razlike glede treme pred govornim nastopanjem pred dodatnimi dejavnostmi, zato 

hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 5,658; P = 

0,685). 
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3.6.8.3 Trema med govornim nastopanjem med poukom 

 

Preglednica 37: Trema učiteljev z različnim številom let delovne dobe med govornim 

nastopanjem pri pouku 

ČAS POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto se vam med govornim nastopanjem pri 

pouku pojavi trema? 

Skupaj 

Vedno Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 0 0 10 14 24 

f %   0,0% 0,0% 41,7% 58,3% 100,0% 

10–20 
f 0 2 14 14 30 

f %   0,0% 6,7% 46,7% 46,7% 100,0% 

20–30 
f 1 4 14 14 33 

f %   3,0% 12,1% 42,4% 42,4% 100,0% 

30–40 
f 0 0 6 9 15 

f %   0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

Skupaj 
f 1 6 44 51 102 

f %   1,0% 5,9% 43,1% 50,0% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Pri vseh učiteljih se trema med govornim nastopanjem med poukom najpogosteje pojavi 

redko (43,1 %) in nikoli (50 %). Pri učiteljih z 0–10 leti poučevanja se trema pri več kot 

polovici (58,3 %) ne pojavlja, redko se pojavlja pri desetih (41,7 %). Štirinajst (46,7 %) 

učiteljev z 10–20 leti delovne dobe nima treme, štirinajst (46,7 %) jo ima redko in dva (6,7 %) 

včasih. Tudi pri učiteljih z 20–30 leti delovne dobe, štirinajst (42,4 %) učiteljev nima treme, 

štirinajst (42,4 %) jo ima redko, štirje (12,1 %) včasih in eden (3 %) vedno. Devet (60 %) 

učiteljev s 30–40 leti poučevanja treme nima, šest (40 %) jo ima redko. Moja predvidevanja 

se niso potrdila, saj se med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe ne 

pojavljajo razlike, zato hipotezo zavračam. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih 

razlik (χ
2
 = 7,816; P = 0,553). 

 

 



Kocbek, M.: Mnenja učiteljev/učiteljic razrednega pouka o svoji zmožnosti govornega nastopanja, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2013. 

60 

 

Preglednica 38: Trema učiteljev iz Ljubljane in Pomurja med govornim nastopanjem pri  

pouku 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako pogosto se vam med govornim nastopanjem pri 

pouku pojavi trema? 

Skupaj 

Vedno Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 0 1 25 24 50 

f %   0,0% 2,0% 50,0% 48,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 1 5 19 27 52 

f %   1,9% 9,6% 36,5% 51,9% 100,0% 

Skupaj 
f 1 6 44 51 102 

f %   1,0% 5,9% 43,1% 50,0% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Najpogosteje (50 %) se trema redko pojavi pri učiteljih iz Ljubljane, najmanjkrat (2 %) se 

pojavi včasih. V Pomurju se najpogosteje (51,9 %) trema ne pojavlja, vedno se pojavlja 

najmanjkrat (1,9 %). Pri polovici (50 %) vseh učiteljev se trema nikoli ne pojavlja. Moja 

predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja ne 

pojavljajo razlike glede treme med govornim nastopanje med poukom, zato hipotezo 

potrjujem. V Ljubljani se najpogosteje trema pojavlja redko, v Pomurju pa se najpogosteje ne 

pojavlja. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 4,624; P = 0,202). 

 

Preglednica 39: Trema učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah med 

govornim nastopanjem pri pouku 

DODIPLOMSKO ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto se vam med govornim 

nastopanjem pri pouku pojavi trema? 

Skupaj 

Vedno Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 1 5 20 29 55 

f %  1,8% 9,1% 36,4% 52,7% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 0 1 24 20 45 

f %  0,0% 2,2% 53,3% 44,4% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 0 0 0 2 2 

f %  0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Skupaj 
f 1 6 44 51 102 

f %  1,0% 5,9% 43,1% 50,0% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Vsi (100 %) učitelji, ki so se dodiplomsko izobraževali na Pedagoški fakulteti v Kopru, 

nimajo treme. Dobra polovica (53 %) učiteljev, ki so se dodatno izobraževali na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani ima tremo redko. Nikoli nima treme dvajset (44,4 %) učiteljev, včasih jo 

ima eden (2,2 %). Učitelja, ki bi imel tremo vedno, ni. Nekaj več učiteljev kot pol (52,7 %), ki 

so se dodiplomsko izobraževali na Pedagoški fakulteti v Mariboru, nima treme nikoli. Redko 

ima tremo 20 (36,4 %) učiteljev, včasih pet (9,1%) in vedno eden (1,8%). Moja predvidevanja 

so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji, ki so se dodiplomsko izobraževali na različnih 

pedagoških fakultetah, ne pojavljajo razlike glede treme med govornim nastopanjem med 

poukom, zato hipotezo potrjujem. Pri učiteljih, ki so se dodiplomsko izobraževali na 

Pedagoških fakultetah v Mariboru in Kopru, se najpogosteje trema ne pojavlja. Pri učiteljih, ki 

so se dodiplomsko izobraževali na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, se trema najpogosteje 

pojavlja redko. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 6,851; P = 0,335). 

 

3.6.8.4 Trema med govornim nastopanjem v dejavnostih, povezanih s šolo 

 

Preglednica 40: Trema učiteljev z različnim številom let delovne dobe med govornim 

nastopanjem v dejavnostih, povezanih s šolo 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto se vam med govornim nastopanjem v 

dejavnostih, povezanih s šolo pojavi trema? 

Skupaj 

Vedno Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 1 5 7 10 1 24 

f %   4,2% 20,8% 29,2% 41,7% 4,2% 100,0% 

10–20 
f 3 6 11 9 1 30 

f %   10,0% 20,0% 36,7% 30,0% 3,3% 100,0% 

20–30 
f 2 5 12 13 1 33 

f %   6,1% 15,2% 36,4% 39,4% 3,0% 100,0% 

30–40 
f 0 3 5 7 0 15 

f %   0,0% 20,0% 33,3% 46,7% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 6 19 35 39 3 102 

f %   5,9% 18,6% 34,3% 38,2% 2,9% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Učiteljem, ki poučujejo 0–10 let, se najpogosteje pojavlja trema redko (41,7 %), najredkeje se 

jim pojavlja vedno (4,2 %) ali se jim ne pojavlja (4,2 %).  Pri učiteljih z 10–20 leti 

poučevanja se trema najpogosteje pojavlja včasih (36,7 %), najredkeje pa se ne pojavlja (3,3 

%). Najpogosteje se trema pojavlja redko (39,4 %) tudi pri učiteljih z 20–30 leti poučevanja, 

najredkeje pa se ne pojavlja (3 %). Redko (46,7 %) se trema največkrat pojavlja tudi pri 

učiteljih s 30–40 leti poučevanja, najredkeje se pojavlja pogosto (20 %). Pri teh letih 

poučevanja ni učitelja, ki bi se mu trema pojavljala vedno ali se mu ne bi pojavljala. Moja 

predvidevanja se niso potrdila, saj se med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne 

dobe ne pojavljajo razlike glede treme med govornim nastopanjem v dejavnostih, povezanih s 

šolo, zato hipotezo zavračam. Pri učiteljih z 20–30 leti poučevanja se trema najpogosteje 

pojavlja včasih, pri vseh drugih učiteljih se trema najpogosteje pojavlja redko. Raziskava ni 

pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 3,946; P = 0,984). 

 

Preglednica 41: Trema učiteljev iz Ljubljane in Pomurja med govornim nastopanjem v 

dejavnostih, povezanih s šolo 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako pogosto se vam med govornim nastopanjem v 

dejavnostih, povezanih s šolo pojavi trema? 

Skupaj 

Vedno Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 6 13 12 18 1 50 

f %   12,0% 26,0% 24,0% 36,0% 2,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 0 6 23 21 2 52 

f %   0,0% 11,5% 44,2% 40,4% 3,8% 100,0% 

Skupaj 
f 6 19 35 39 3 102 

f %   5,9% 18,6% 34,3% 38,2% 2,9% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja se pojavljajo razlike glede treme med 

govornim nastopanjem v dejavnostih, povezanih s šolo, zato hipotezo zavračam. Izsledki 

učiteljev iz Ljubljane in Pomurja so pokazali statistično pomembne razlike (χ
2
  = 12,566; P = 

0,014). V Ljubljani se trema najpogosteje pojavlja redko (36 %), najredkeje se ne pojavlja (2 

%). Najpogosteje se trema včasih (44,2 %) pojavlja v Pomurju, kjer se najredkeje ne pojavlja 

(3,8 %) in ni učitelja, pri katerem bi se trema vedno pojavljala.   
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Preglednica 42: Trema učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah med 

govornim nastopanjem v dejavnostih, povezanih s šolo 

DODIPLOMSKO ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto se vam med govornim 

nastopanjem v dejavnostih, povezanih s 

šolo pojavi trema? 

Skupaj 

Vedno Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 1 6 25 21 2 55 

f %   1,8% 10,9% 45,5% 38,2% 3,6% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 5 13 9 17 1 45 

f %   11,1% 28,9% 20,0% 37,8% 2,2% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 0 0 1 1 0 2 

f %   0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 6 19 35 39 3 102 

f %   5,9% 18,6% 34,3% 38,2% 2,9% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Zastavljena predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji, ki so študirali na 

različnih pedagoških fakultetah, ne pojavljajo razlike glede treme med govornim nastopanjem 

v dejavnostih, povezanih s šolo, zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (χ
2
 = 13,552; P = 0,094). Pri dveh učiteljih, ki sta se izobraževala na 

Pedagoški fakulteti v Kopru, se trema pojavlja včasih (50 %) in redko (50 %). Učiteljem, ki 

so se izobraževali na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, se trema najpogosteje pojavlja redko 

(37, 8 %), najredkeje se ne pojavlja (2,2 %). Najpogosteje se trema včasih (45,5 %) pojavlja 

pri učiteljih, ki so se dodiplomsko izobraževali na Pedagoški fakulteti v Mariboru, najredkeje 

se jim pojavlja vedno (1,8 %).   
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3.6.9 Napake med govornim nastopanjem 

 

3.6.9.1 Napake med govornim nastopanjem pri pouku 

 

3.6.9.1.1 Gibanje po prostoru 

 

Preglednica 43: Napake učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri pouku – gibanje 

po prostoru 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami pri pouku?  

Gibanje po prostoru 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 0 2 9 7 6 24 

f %  0,0% 8,3% 37,5% 29,2% 25,0% 100,0% 

10–20 
f 0 3 9 10 8 30 

f %  0,0% 10,0% 30,0% 33,3% 26,7% 100,0% 

20–30 
f 0 2 12 12 7 33 

f %  0,0% 6,1% 36,4% 36,4% 21,2% 100,0% 

30–40 
f 0 1 5 6 3 15 

f %  0,0% 6,7% 33,3% 40,0% 20,0% 100,0% 

Skupaj 
f 0 8 35 35 24 102 

f %  0,0% 7,8% 34,3% 34,3% 23,5% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Učitelji, ki poučujejo 0–10 let, največkrat včasih (37,5 %) delajo napake v povezavi z 

gibanjem po prostoru, najredkeje delajo napake pogosto (8,3 %). Med vsemi učitelji ni 

učitelja, ki bi zelo pogosto delal napake v povezavi z gibanjem po prostoru. Med učitelji, ki 

poučujejo 10–20 let, se najpogosteje pojavljajo napake v povezavi z gibanjem po prostoru 

redko (33,3 %) in najredkeje pogosto (10 %). Tisti učitelji, ki poučujejo 20–30 let, 

najpogosteje delajo napake včasih (36,4 %) in redko (36,4 %), najredkeje pa pogosto (6,1 %). 

Najpogosteje se redko (40 %) pojavljajo napake v povezavi z gibanjem po prostoru pri 

učiteljih, ki poučujejo 30–40 let, najredkeje pa pogosto (6,7 %). Raziskava ni pokazala 

statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 1,301; P = 0,998). 
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Preglednica 44: Napake učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri pouku – gibanje po prostoru 

OBMOČJE POUČEVANJA 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi prvinami pri 

pouku?  

Gibanje po prostoru 

Skupaj  

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 0 2 20 13 15 50 

f %   0,0% 4,0% 40,0% 26,0% 30,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 0 6 15 22 9 52 

f %   0,0% 11,5% 28,8% 42,3% 17,3% 100,0% 

Skupaj 
f 0 8 35 35 24 102 

f %   0,0% 7,8% 34,3% 34,3% 23,5% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Napake v povezavi z gibanjem po prostoru v Ljubljani najpogosteje delajo včasih (40 %) in 

najredkeje pogosto (4 %). V Pomurju najpogosteje delajo napake redko (42,3 %) in najredkeje 

pogosto (11,5 %). V Ljubljani in Pomurju ni učitelja, ki bi napake v povezavi z gibanjem po 

prostoru delal zelo pogosto. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 6,492; 

P = 0,090). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kocbek, M.: Mnenja učiteljev/učiteljic razrednega pouka o svoji zmožnosti govornega nastopanja, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2013. 

66 

 

Preglednica 45: Napake učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, pri pouku 

– gibanje po prostoru 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi prvinami 

pri pouku?  

Gibanje po prostoru 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti 

v Mariboru 

f 0 6 17 23 9 55 

f %   0,0% 10,9% 30,9% 41,8% 16,4% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani 

f 0 1 17 12 15 45 

f %   0,0% 2,2% 37,8% 26,7% 33,3% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Kopru 

f 0 1 1 0 0 2 

f %   0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 0 8 35 35 24 102 

f %   0,0% 7,8% 34,3% 34,3% 23,5% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Izsledki učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, so pokazali statistično 

pomembne razlike (χ
2
 = 13,355; P = 0,038). Pedagoško fakulteto v Kopru sta obiskovala 

učitelja, ki napake v povezavi z gibanjem po prostoru delata pogosto (50 %) in včasih (50 %). 

Učitelji, ki so obiskovali Pedagoško fakulteto v Ljubljani, najpogosteje delajo napake včasih 

(37,8 %) in najredkeje pogosto (2,2 %). Tisti učitelji, ki so se izobraževali na Pedagoški 

fakulteti v Mariboru, najpogosteje delajo napake redko (41,8 %) in najredkeje pogosto (10,9 

%). Učitelja, ki bi napake v povezavi z gibanjem po prostoru delal pogosto, ni.   

 

 

 

 

 

 



Kocbek, M.: Mnenja učiteljev/učiteljic razrednega pouka o svoji zmožnosti govornega nastopanja, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2013. 

67 

 

3.6.9.1.2 Telesna drža 

 

Preglednica 46: Napake učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri pouku – telesna 

drža 

ČAS POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate 

napake v zvezi z navedenimi prvinami pri pouku? 

Telesna drža 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 0 3 7 9 5 24 

f %   0,0% 12,5% 29,2% 37,5% 20,8% 100,0% 

10–20 
f 0 2 4 11 13 30 

f %   0,0% 6,7% 13,3% 36,7% 43,3% 100,0% 

20–30 
f 0 1 10 10 12 33 

f %   0,0% 3,0% 30,3% 30,3% 36,4% 100,0% 

30–40 
f 0 1 2 7 5 15 

f %   0,0% 6,7% 13,3% 46,7% 33,3% 100,0% 

Skupaj 
f 0 7 23 37 35 102 

f %   0,0% 6,9% 22,5% 36,3% 34,3% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Napake v povezavi s telesno držo se najpogosteje pojavljajo pri učiteljih, ki so poučevali 0–10 

let in 30–40 let redko (37,5 % in 46,7 %) in 10–20 in 20–30 let nikoli (43,3 % in 36,4 %). 

Najmanjkrat (6,9 %) se pri vseh učiteljih pojavljajo napake v povezavi s telesno držo pogosto. 

Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 7,670; P = 0,568). 
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Preglednica 47: Napake učiteljev iz Ljubljane in Pomurja, pri pouku –telesna drža 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate 

napake v zvezi z navedenimi prvinami pri pouku?  

Telesna drža 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 0 6 13 18 13 50 

f %   0,0% 12,0% 26,0% 36,0% 26,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 0 1 10 19 22 52 

f %   0,0% 1,9% 19,2% 36,5% 42,3% 100,0% 

Skupaj 
f 0 7 23 37 35 102 

f %   0,0% 6,9% 22,5% 36,3% 34,3% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

V Ljubljani učitelji med govornim nastopom najpogosteje delajo napake v povezavi s telesno 

držo redko (36 %) in najredkeje pogosto (12 %). V Pomurju učitelji najpogosteje ne delajo 

napak (42,3 %) in najredkeje delajo napake pogosto (1,9 %). Raziskava ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (χ
2
 = 6,267; P = 0,099). 

 

Preglednica 48: Napake učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah pri pouku 

– telesna drža 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi prvinami 

pri pouku?  

Telesna drža 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti 

v Mariboru 

f 0 2 10 21 22 55 

f %   0,0% 3,6% 18,2% 38,2% 40,0% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani 

f 0 5 12 15 13 45 

f %   0,0% 11,1% 26,7% 33,3% 28,9% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Kopru 

f 0 0 1 1 0 2 

f %   0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 0 7 23 37 35 102 

f %   0,0% 6,9% 22,5% 36,3% 34,3% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Med govornim nastopanjem najpogosteje ne delajo (40 %) napak v povezavi s telesno držo 

učitelji, ki so se dodiplomsko izobraževali na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Učitelji, ki so 

se izobraževali na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, najpogosteje delajo napake redko (33,3 %). 

Učitelji iz Pedagoške fakultete v Ljubljani in Mariboru najredkeje delajo napake v povezavi s 

telesno držo pogosto (11,1 % in 3,6 %). Na Pedagoški fakulteti v Kopru sta se izobraževala 

učitelja, ki delata napake včasih (50 %) in redko (50 %). Raziskava ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (χ
2
 = 5,484; P = 0,483). 

 

3.6.9.1.3 Kretnje rok 

 

Preglednica 49: Napake učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri pouku – kretnje 

rok 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake v 

zvezi z navedenimi prvinami pri pouku? 

 Kretnje rok 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 0 2 11 7 4 24 

f %  0,0% 8,3% 45,8% 29,2% 16,7% 100,0% 

10–20 
f 0 4 7 14 5 30 

f %  0,0% 13,3% 23,3% 46,7% 16,7% 100,0% 

20–30 
f 1 4 9 14 5 33 

f %  3,0% 12,1% 27,3% 42,4% 15,2% 100,0% 

30–40 
f 0 0 6 5 4 15 

f %  0,0% 0,0% 40,0% 33,3% 26,7% 100,0% 

Skupaj 
f 1 10 33 40 18 102 

f %  1,0% 9,8% 32,4% 39,2% 17,6% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Najpogosteje včasih (45,8 % in 40 %) delajo napake med govornim nastopanjem v povezavi s 

kretnjami rok učitelji, ki poučujejo 0–10 in 30–40 let. Učitelji, ki poučujejo 10–20 in 20–30 

let najpogosteje delajo napake redko (46,7 % in 42,4 %). Najmanjkrat delajo napake v zvezi s 

kretnjami rok pogosto (8,3 % in 13,3 %) učitelji, ki poučujejo 0–10 in 10–20 let. Učitelji, ki 
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poučujejo 20–30 let, najmanjkrat delajo napake zelo pogosto (3 %). Tisti, ki poučujejo 30–40 

let, najmanjkrat ne delajo (26,7 %) napak. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih 

razlik (χ
2
 = 8,912; P = 0,710). 

 

Preglednica 50: Napake učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri pouku – kretnje rok 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami pri pouku? 

 Kretnje rok 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 0 4 15 20 11 50 

f %   0,0% 8,0% 30,0% 40,0% 22,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 1 6 18 20 7 52 

f %   1,9% 11,5% 34,6% 38,5% 13,5% 100,0% 

Skupaj 
f 1 10 33 40 18 102 

f %   1,0% 9,8% 32,4% 39,2% 17,6% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Napake v povezavi s kretnjami rok najpogosteje v Ljubljani in Pomurju delajo redko (39,2 

%). V Ljubljani najredkeje delajo napake pogosto (8 %) in v Pomurju zelo pogosto (1,9 %). 

Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 2,523; P = 0,640). 
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Preglednica 51: Napake učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, pri pouku 

– kretnje rok 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi prvinami 

pri pouku?  

Kretnje rok 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti 

v Mariboru 

f 1 6 20 21 7 55 

f %   1,8% 10,9% 36,4% 38,2% 12,7% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani 

f 0 3 12 19 11 45 

f %   0,0% 6,7% 26,7% 42,2% 24,4% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Kopru 

f 0 1 1 0 0 2 

f %   0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 1 10 33 40 18 102 

f %   1,0% 9,8% 32,4% 39,2% 17,6% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Učitelji, ki so se dodiplomsko izobraževali na Pedagoški fakulteti v Mariboru in Ljubljani, 

najpogosteje delajo napake v povezavi s kretnjami rok redko (39,2 %). Z mariborske fakultete 

učitelji najredkeje delajo napake zelo pogosto (1,8 %), z ljubljanske fakultete pa pogosto (6,7 

%). Učitelja s koprske fakultete napake v povezavi s kretnjami rok delata pogosto (50 %) in 

včasih (50 %). Raziskava pa ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 8,775; P = 0,362). 
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3.6.9.1.4 Mimika obraza (kremženje) 

 

Preglednica 52: Napake učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri pouku – mimika 

obraza (kremženje) 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake v 

zvezi z navedenimi prvinami pri pouku? 

 Mimika obraza (kremženje) 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 0 0 5 11 8 24 

f %   0,0% 0,0% 20,8% 45,8% 33,3% 100,0% 

10–20 
f 0 3 5 14 8 30 

f %   0,0% 10,0% 16,7% 46,7% 26,7% 100,0% 

20–30 
f 1 0 10 10 12 33 

f %   3,0% 0,0% 30,3% 30,3% 36,4% 100,0% 

30–40 
f 0 0 4 3 8 15 

f %   0,0% 0,0% 26,7% 20,0% 53,3% 100,0% 

Skupaj 
f 1 3 24 38 36 102 

f %   1,0% 2,9% 23,5% 37,3% 35,3% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Med govornim nastopanjem najpogosteje redko (45,8 % in 46,7 %) delajo napake v povezavi 

z mimiko obraza (kremženjem) učitelji, ki poučujejo 0–10 in 10–20 let. Učitelji, ki poučujejo 

20–30 in 30–40 let, najpogosteje napak v povezavi z mimiko obraza (kremženjem) ne delajo 

(36,4 % in 53,3 %). Najmanjkrat redko (20 %) delajo napake v povezavi z mimiko obraza 

(kremženjem) učitelji, ki poučujejo 30–40 let. Najmanjkrat včasih (20,8 %) delajo napake 

učitelji, ki poučujejo 0–10 let; najmanjkrat pogosto (10 %) delajo napake učitelji, ki poučujejo 

10–20 let in najmanjkrat zelo pogosto (3 %) delajo napake učitelji, ki poučujejo 20–30 let. 

Raziskava pa ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 15,539; P = 0,213). 
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Preglednica 53: Napake učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri pouku – mimika obraza 

(kremženje) 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami pri pouku?  

Mimika obraza (kremženje) 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 0 1 10 22 17 50 

f %   0,0% 2,0% 20,0% 44,0% 34,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 1 2 14 16 19 52 

f %   1,9% 3,8% 26,9% 30,8% 36,5% 100,0% 

Skupaj 
f 1 3 24 38 36 102 

f %   1,0% 2,9% 23,5% 37,3% 35,3% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Učitelji v Ljubljani najpogosteje redko (44 %) delajo napake v povezavi z mimiko obraza 

(kremženjem), v Pomurju najpogosteje ne delajo (36,5 %) napak v povezavi z mimiko obraza 

(kremženjem). Najredkeje v Ljubljani delajo napake pogosto (2 %) in v Pomurju zelo pogosto 

(1,9 %). Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 3,020; P = 0,554). 

 

Preglednica 54: Napake učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah pri pouku 

– mimika obraza (kremženje) 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi prvinami 

pri pouku?  

Mimika obraza (kremženje) 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški 

fakulteti v Mariboru 

f 1 2 15 16 21 55 

f %   1,8% 3,6% 27,3% 29,1% 38,2% 100,0% 

Na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani 

f 0 1 9 21 14 45 

f %   0,0% 2,2% 20,0% 46,7% 31,1% 100,0% 

Na Pedagoški 

fakulteti v Kopru 

f 0 0 0 1 1 2 

f %  0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Skupaj 
f 1 3 24 38 36 102 

f %   1,0% 2,9% 23,5% 37,3% 35,3% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Na Pedagoški fakulteti v Mariboru so se izobraževali učitelji, ki najpogosteje ne delajo (38,2 

%) napak v povezavi z mimiko obraza (kremženjem) in najredkeje napake delajo zelo pogosto 

(1,8 %). Učitelji, ki so se izobraževali na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, najpogosteje delajo 

napake redko (46,7 %) in najredkeje delajo napake pogosto (2,2 %). Učitelja s Pedagoške 

fakultete v Kopru delata napake v povezavi z mimiko obraza (kremženjem) redko (50 %) in 

nikoli (50 %). Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 4,736; P = 0,785). 

 

3.6.9.1.5 Spreminjanje tona in barve glasu 

 

Preglednica 55: Napake učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri pouku – 

spreminjanje tona in barve glasu 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami pri pouku?  

Spreminjanje tona in barve glasu 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 0 3 11 6 4 24 

f %  0,0% 12,5% 45,8% 25,0% 16,7% 100,0% 

10–20 
f 0 5 9 10 6 30 

f %  0,0% 16,7% 30,0% 33,3% 20,0% 100,0% 

20–30 
f 2 1 11 14 5 33 

f %  6,1% 3,0% 33,3% 42,4% 15,2% 100,0% 

30–40 
f 0 3 3 5 4 15 

f %  0,0% 20,0% 20,0% 33,3% 26,7% 100,0% 

Skupaj 
f 2 12 34 35 19 102 

f %  2,0% 11,8% 33,3% 34,3% 18,6% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Največkrat se redko (33,3 %, 42,4 % in 33,3 %) med govornim nastopanjem pojavljajo 

napake v povezavi s spreminjanjem tona in barve glasu pri učiteljih, ki poučujejo 10–20, 20–

30 in 30–40 let. Pri učiteljih, ki poučujejo 0–10 let, se najpogosteje pojavljajo napake včasih 

(45,8 %). Pri učiteljih, ki poučujejo 30–40 let, se najredkeje pojavljajo napake pogosto (20 %) 
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in včasih (20 %). Pri drugih skupinah učiteljev se napake najredkeje pojavljajo pogosto. 

Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 11,902; P = 0,454). 

 

Preglednica 56: Napake učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri pouku – spreminjanje tona in 

barve glasu 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami pri pouku?  

Spreminjanje tona in barve glasu 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 0 6 16 17 11 50 

f %   0,0% 12,0% 32,0% 34,0% 22,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 2 6 18 18 8 52 

f %   3,8% 11,5% 34,6% 34,6% 15,4% 100,0% 

Skupaj 
f 2 12 34 35 19 102 

f %   2,0% 11,8% 33,3% 34,3% 18,6% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

V Ljubljani učitelji najpogosteje redko (34 %) med govornim nastopanjem delajo napake v 

povezavi s spreminjanjem tona in barve glasu, najredkeje delajo napake pogosto (12 %). 

Učitelji v Pomurju najpogosteje delajo napake včasih (34,6 %) in redko (34,6 %), najredkeje 

delajo napake zelo pogosto (3,8 %). Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 

2,582; P = 0,630). 
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Preglednica 57: Napake učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, pri pouku 

– spreminjanje tona in barve glasu 

DODIPLOMSKO ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi 

prvinami pri pouku? 

 Spreminjanje tona in barve glasu 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 2 6 20 18 9 55 

f %   3,6% 10,9% 36,4% 32,7% 16,4% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 0 5 14 16 10 45 

f %   0,0% 11,1% 31,1% 35,6% 22,2% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 0 1 0 1 0 2 

f %   0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 2 12 34 35 19 102 

f %   2,0% 11,8% 33,3% 34,3% 18,6% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Učitelji iz Pedagoške fakultete v Mariboru najpogosteje včasih (36,4 %) in najredkeje zelo 

pogosto (3,6 %) delajo napake v povezavi s spreminjanjem tona in barve glasu. Najpogosteje 

redko (35,6 %) in najredkeje pogosto (11,1 %) delajo napake v povezavi s spreminjanjem 

tona in barve glasu učitelji s Pedagoške fakultete v Ljubljani. Učitelja s Pedagoške fakultete v 

Kopru delata napake pogosto (50 %) in redko (50 %). Raziskava ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (χ
2
 = 6,170; P = 0,628). 
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3.6.9.1.6 Primerna hitrost govorjenja 

 

Preglednica 58: Napake učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri pouku – primerna 

hitrost govorjenja 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami pri pouku? 

 Primerna hitrost govorjenja 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 0 1 8 9 6 24 

f %   0,0% 4,2% 33,3% 37,5% 25,0% 100,0% 

10–20 
f 2 2 6 12 8 30 

f %   6,7% 6,7% 20,0% 40,0% 26,7% 100,0% 

20–30 
f 1 4 7 9 12 33 

f %   3,0% 12,1% 21,2% 27,3% 36,4% 100,0% 

30–40 
f 0 3 1 6 5 15 

f %  0,0% 20,0% 6,7% 40,0% 33,3% 100,0% 

Skupaj 
f 3 10 22 36 31 102 

f %  2,9% 9,8% 21,6% 35,3% 30,4% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Pri pouku učitelji, ki poučujejo 0–10, 10–20 in 30–40 let najpogosteje redko (37,5 %, 40 % in 

40 %) delajo napake v povezavi s primerno hitrostjo govorjenja. Učitelji, ki poučujejo 20–30 

let, najpogosteje ne delajo (36,4 %) napak. Najredkeje pogosto (4,2 %) delajo napake učitelji 

z 0–10 leti poučevanja in zelo pogosto (3 %) učitelji z 20–30 leti poučevanja. Tisti učitelji, ki 

poučujejo 30–40 let, najredkeje delajo napake včasih (6,7 %). Najredkeje delajo napake zelo 

pogosto (6,7 %) in pogosto (6,7 %) učitelji z 10–20 leti poučevanja. Raziskava ni pokazala 

statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 10,248; P = 0,594). 
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Preglednica 59: Napake učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri pouku – primerna hitrost 

govorjenja 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami pri pouku?  

Primerna hitrost govorjenja 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 1 5 12 17 15 50 

f %   2,0% 10,0% 24,0% 34,0% 30,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 2 5 10 19 16 52 

f %   3,8% 9,6% 19,2% 36,5% 30,8% 100,0% 

Skupaj 
f 3 10 22 36 31 102 

f %   2,9% 9,8% 21,6% 35,3% 30,4% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Območje poučevanja ne vpliva na napake v povezavi s primerno hitrostjo govorjenja med 

govornim nastopanjem. V Ljubljani in Pomurju najpogosteje redko (53,3 %) delajo napake in 

najredkeje zelo pogosto (2,9 %). Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 

0,620; P = 0,961). 

 

Preglednica 60: Napake učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, pri pouku 

– primerna hitrost govorjenja 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi prvinami 

pri pouku? 

 Primerna hitrost govorjenja 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 2 5 10 20 18 55 

f %   3,6% 9,1% 18,2% 36,4% 32,7% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 1 5 11 15 13 45 

f %   2,2% 11,1% 24,4% 33,3% 28,9% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 0 0 1 1 0 2 

f %   0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 3 10 22 36 31 102 

f %   2,9% 9,8% 21,6% 35,3% 30,4% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Primerna hitrost govorjenja se kot napaka med govornim nastopanjem pojavlja včasih (50 %) 

in redko (50 %) pri učiteljih, ki so se izobraževali na Pedagoški fakulteti v Kopru. 

Najpogosteje se redko (36,4 % in 33,3 %) pojavlja pri učiteljih, ki so se izobraževali na 

Pedagoški fakulteti v Mariboru in Ljubljani, kjer se najredkeje pojavlja zelo pogosto (3,6 % in 

2,2 %). Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 2,675; P = 0,953). 

 

3.6.9.1.7 Ustrezna jakost glasu 

 

Preglednica 61: Napake učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri pouku – ustrezna 

jakost glasu 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami pri pouku?  

Ustrezna jakost glasu 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 0 3 8 6 7 24 

f %   0,0% 12,5% 33,3% 25,0% 29,2% 100,0% 

10–20 
f  1 5 6 9 9 30 

f %   3,3% 16,7% 20,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

20–30 
f 1 3 8 10 11 33 

f %   3,0% 9,1% 24,2% 30,3% 33,3% 100,0% 

30–40 
f 1 2 4 6 2 15 

f %   6,7% 13,3% 26,7% 40,0% 13,3% 100,0% 

Skupaj 
f 3 13 26 31 29 102 

f %   2,9% 12,7% 25,5% 30,4% 28,4% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Pri učiteljih, ki poučujejo 0–10 let, se najpogosteje včasih (33,3 %) in najredkeje pogosto 

(12,5 %) pojavljajo napake v povezavi z ustrezno jakostjo glasu. Pri tistih učiteljih, ki 

poučujejo 10–20 let, se najpogosteje nikoli (30 %) in redko (30 %) ter najredkeje zelo pogosto 

(3,3 %) pojavljajo napake med govornim nastopanjem. Tudi pri učiteljih, ki poučujejo 20–30 

let, se najpogosteje ne pojavljajo (33,3 %) napake. Pri njih se napake najredkeje pojavljajo 

zelo pogosto kot tudi pri učiteljih, ki poučujejo 30–40 let. Najpogosteje se redko (40 %) 
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pojavljajo napake v povezavi z ustrezno jakostjo glasu pri učiteljih, ki poučujejo 30–40 let. 

Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 5,304; P = 0,947). 

 

Preglednica 62: Napake učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri pouku– ustrezna jakost glasu 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami pri pouku?  

Ustrezna jakost glasu 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 1 8 12 14 15 50 

f %  2,0% 16,0% 24,0% 28,0% 30,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 2 5 14 17 14 52 

f %  3,8% 9,6% 26,9% 32,7% 26,9% 100,0% 

Skupaj 
f 3 13 26 31 29 102 

f %  2,9% 12,7% 25,5% 30,4% 28,4% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Najpogosteje se ne pojavljajo (30 %) napake v povezavi z ustrezno jakostjo glasu pri učiteljih 

iz Ljubljane, najredkeje se pri njih napake pojavljajo zelo pogosto (2 %). Pri učiteljih v 

Pomurju se najpogosteje napake pojavljajo redko (32,7 %), najredkeje pa zelo pogosto (3,8 

%). Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 1,466; P = 0,833). 
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Preglednica 63: Napake učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, pri pouku 

– ustrezna jakost glasu 

DODIPLOMSKO ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi 

prvinami pri pouku? 

 Ustrezna jakost glasu 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 2 5 15 18 15 55 

f %   3,6% 9,1% 27,3% 32,7% 27,3% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 1 7 11 12 14 45 

f %  2,2% 15,6% 24,4% 26,7% 31,1% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 0 1 0 1 0 2 

f %   0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 3 13 26 31 29 102 

f %  2,9% 12,7% 25,5% 30,4% 28,4% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Pri učiteljih, ki so se dodiplomsko izobraževali na Pedagoški fakulteti v Mariboru, se 

najpogosteje redko (32,7 %) in najredkeje zelo pogosto (3,6 %) pojavljajo napake pri učiteljih 

med govornimi nastopi v povezavi z ustrezno jakostjo glasu pri pouku. Najredkeje se ne 

pojavljajo (31,1 %) napake pri učiteljih, ki so se izobraževali na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Pri njih se najredkeje pojavljajo napake zelo pogosto (2,2 %). Učitelja, ki sta se 

izobraževala na Pedagoški fakulteti v Kopru, delata napake pri govornem nastopu pogosto (50 

%) in redko (50 %). Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 5,124; P = 

0,744). 
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3.6.9.1.8 Vzdrževanje očesnega stika z občinstvom 

 

Preglednica 64: Napake učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri pouku – 

vzdrževanje očesnega stika z občinstvom 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami pri pouku?  

Vzdrževanje očesnega stika z občinstvom 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 0 2 2 7 13 24 

f %   0,0% 8,3% 8,3% 29,2% 54,2% 100,0% 

10–20 
f 2 5 4 9 10 30 

f %   6,7% 16,7% 13,3% 30,0% 33,3% 100,0% 

20–30 
f 3 2 7 9 12 33 

f %   9,1% 6,1% 21,2% 27,3% 36,4% 100,0% 

30–40 
f 1 0 1 8 5 15 

f %   6,7% 0,0% 6,7% 53,3% 33,3% 100,0% 

Skupaj 
f 6 9 14 33 40 102 

f %   5,9% 8,8% 13,7% 32,4% 39,2% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Učitelji, ki poučujejo 0–10, 10–20 in 20–30 let, najpogosteje ne delajo napak (54,2 %, 33,3 % 

in 36,4 %) v povezavi z vzdrževanjem očesnega stika z občinstvom. Tisti učitelji, ki 

poučujejo 30–40 let, najpogosteje redko (53,3 %) delajo napake. Najmanjkrat pogosto (8,3 %) 

in včasih (8,3 %) dela napake prva skupina učiteljev. Druga skupina učiteljev najmanjkrat 

zelo pogosto (6,7 %) dela napake, tretja skupina najmanjkrat pogosto (6,1 %) dela napake in 

četrta skupina najmanjkrat včasih (6,7 %) in zelo pogosto (6,7 %) dela napake med govornim 

nastopanjem v povezavi z vzdrževanjem očesnega stika z občinstvom. Raziskava ni pokazala 

statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 12,412; P = 0,413). 
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Preglednica 65: Napake učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri pouku – vzdrževanje očesnega 

stika z občinstvom 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate 

napake v zvezi z navedenimi prvinami pri pouku?  

Vzdrževanje očesnega stika z občinstvom 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 1 5 10 11 23 50 

f %   2,0% 10,0% 20,0% 22,0% 46,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 5 4 4 22 17 52 

f %   9,6% 7,7% 7,7% 42,3% 32,7% 100,0% 

Skupaj 
f 6 9 14 33 40 102 

f %   5,9% 8,8% 13,7% 32,4% 39,2% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Izsledki učiteljev iz Ljubljane in Pomurja so pokazali statistično pomembne razlike (χ
2
 = 

9,880; P = 0,042). V Ljubljani učitelji največkrat ne delajo (46 %) napak v povezavi z 

vzdrževanjem očesnega stika z občinstvom. Najmanjkrat zelo pogosto (2 %) delajo napake 

med govornim nastopanjem. Učitelji iz Pomurja najpogosteje redko (42,3 %) in najmanjkrat 

pogosto (7,7 %) in včasih (7,7 %) delajo napake med govornim nastopanjem v povezavi z 

vzdrževanjem očesnega stika z občinstvom.  
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Preglednica 66: Napake učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, pri pouku 

– vzdrževanje očesnega stika z občinstvom 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi 

prvinami pri pouku? 

 Vzdrževanje očesnega stika z občinstvom 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 5 4 4 23 19 55 

f %  9,1% 7,3% 7,3% 41,8% 34,5% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 1 4 10 9 21 45 

f %  2,2% 8,9% 22,2% 20,0% 46,7% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 0 1 0 1 0 2 

f %  0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 6 9 14 33 40 102 

f %  5,9% 8,8% 13,7% 32,4% 39,2% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

V raziskavi so izsledki učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, pokazali 

statistično pomembne razlike (χ
2
 = 15,974; P = 0,043). Učitelji, ki so študirali na Pedagoški 

fakulteti v Mariboru so najpogosteje redko (41,8 %) delali napake med govornim 

nastopanjem. Najredkeje so pogosto (7,3 %) in včasih (7,3 %) delali napake v povezavi z 

vzdrževanjem očesnega stika z občinstvom. Tisti učitelji, si so študirali v Ljubljani, 

najpogosteje niso (46,7 %) delali napak, najredkeje so zelo pogosto (2,2 %) delali napake med 

govornim nastopanjem. Dva učitelja iz fakultete v Kopru sta napake delala pogosto (50 %) in 

redko (50 %).   
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3.6.9.1.9 Tekoče govorjenje brez mašil 

 

Preglednica 67: Napake učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri pouku – tekoče 

govorjenje brez mašil 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami pri pouku?  

Tekoče govorjenje brez mašil 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 1 2 10 4 7 24 

f %   4,2% 8,3% 41,7% 16,7% 29,2% 100,0% 

10–20 
f 1 6 2 15 6 30 

f %   3,3% 20,0% 6,7% 50,0% 20,0% 100,0% 

20–30 
f 0 6 9 13 5 33 

f %   0,0% 18,2% 27,3% 39,4% 15,2% 100,0% 

30–40 
f 0 1 3 7 4 15 

f %   0,0% 6,7% 20,0% 46,7% 26,7% 100,0% 

Skupaj 
f 2 15 24 39 22 102 

f %   2,0% 14,7% 23,5% 38,2% 21,6% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Čas poučevanja nekoliko vpliva na napake pri tekočem govorjenju brez mašil. Učitelji, ki 

poučujejo 0–10 let, najpogosteje včasih (41,7 %) in najredkeje zelo pogosto (4,2 %) delajo 

napake v povezavi s tekočim govorjenjem brez mašil. Druge tri skupine učiteljev najpogosteje 

redko delajo napake med govornim nastopanjem. Tisti učitelji, ki poučujejo 10–20 let, 

najredkeje zelo pogosto (3,3 %) delajo napake, učitelji, ki poučujejo 20–30 let, najredkeje ne 

delajo (15,2 %) napak, tisti, ki poučujejo 30–40 let, najredkeje pogosto (6,7 %) delajo napake 

med govornim nastopanjem v povezavi s tekočim govorjenjem brez mašil. Raziskava ni 

pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 17,031; P = 0,148). 
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Preglednica 68: Napake učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri pouku –  tekoče govorjenje brez 

mašil 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami pri pouku?  

Tekoče govorjenje brez mašil 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 0 7 11 17 15 50 

f %   0,0% 14,0% 22,0% 34,0% 30,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 2 8 13 22 7 52 

f %   3,8% 15,4% 25,0% 42,3% 13,5% 100,0% 

Skupaj 
f 2 15 24 39 22 102 

f %   2,0% 14,7% 23,5% 38,2% 21,6% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Tako v Ljubljani kot v Pomurju učitelji najpogosteje redko (38,2 %) delajo napake med 

govornim nastopanjem. V Ljubljani najredkeje pogosto (14 %), v Pomurju pa najredkeje zelo 

pogosto (3,8 %) delajo napake v povezavi s tekočim govorjenjem brez mašil. Raziskava ni 

pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 5,746; P = 0,219). 

 

Preglednica 69: Napake učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, pri pouku 

– tekoče govorjenje brez mašil 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi prvinami 

pri pouku? 

 Tekoče govorjenje brez mašil 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 2 8 15 22 8 55 

f %   3,6% 14,5% 27,3% 40,0% 14,5% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 0 7 8 17 13 45 

f %   0,0% 15,6% 17,8% 37,8% 28,9% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 0 0 1 0 1 2 

f %   0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

Skupaj 
f 2 15 24 39 22 102 

f %   2,0% 14,7% 23,5% 38,2% 21,6% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Na Pedagoški fakulteti v Kopru sta se izobraževala dva učitelja, od katerih eden nikoli, drugi 

pa včasih dela napake med govornim nastopanjem. Učitelji, ki so se izobraževali na 

Pedagoški fakulteti v Mariboru, najpogosteje redko (40 %) in najmanjkrat zelo pogosto (3,6 

%) delajo napake v povezavi s tekočim govorjenjem brez mašil. Učitelji z ljubljanske 

fakultete najpogosteje redko (37,8 %) in najmanjkrat pogosto (15,6 %) delajo napake med 

govornim nastopanjem. Raziskava pa ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 7,519; P 

= 0,482). 

 

3.6.9.2 Napake med govornim nastopanjem v dejavnostih, povezanih s šolo 

 

3.6.9.2.1 Gibanje po prostoru 

 

Preglednica 70: Napake učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri dejavnostih, 

povezanih s šolo – gibanje po prostoru 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami v dejavnostih, povezanih s 

šolo?  

Gibanje po prostoru 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 1 1 6 11 5 24 

f %   4,2% 4,2% 25,0% 45,8% 20,8% 100,0% 

10–20 
f 0 3 5 13 9 30 

f %   0,0% 10,0% 16,7% 43,3% 30,0% 100,0% 

20–30 
f 0 2 5 16 10 33 

f %   0,0% 6,1% 15,2% 48,5% 30,3% 100,0% 

30–40 
f 0 2 4 2 7 15 

f %   0,0% 13,3% 26,7% 13,3% 46,7% 100,0% 

Skupaj 
f 1 8 20 42 31 102 

f %   1,0% 7,8% 19,6% 41,2% 30,4% 100,0% 

 

 

 



Kocbek, M.: Mnenja učiteljev/učiteljic razrednega pouka o svoji zmožnosti govornega nastopanja, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2013. 

88 

 

INTERPRETACIJA  

Napake pri gibanju po prostoru največkrat ne delajo (46,7 %) učitelji, ki so poučevali 30–40 

let. Druge skupine učiteljev najpogosteje delajo napake redko. Učitelji, ki so poučevali 0–10 

let, najmanjkrat zelo pogosto (4,2 %) in pogosto (4,2 %) delajo napake. Druge skupine 

učiteljev najmanjkrat pogosto delajo napake med govornim nastopanjem v povezavi z 

gibanjem po prostoru. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 11,198; P = 

0,512). 

 

Preglednica 71: Napake učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri dejavnostih, povezanih s šolo – 

gibanje po prostoru 

 

INTERPRETACIJA  

Napake med govornim nastopanjem učitelji v Ljubljani in Pomurju najpogosteje delajo redko 

(41,2 %). V Ljubljani najmanjkrat delajo napake pogosto (6 %), v Pomurju najmanjkrat delajo 

napake zelo pogosto (1,9 %). Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 2,563; 

P = 0,633). 

 

 

 

OBMOČJE POUČEVANJA 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi prvinami v 

dejavnostih, povezanih s šolo? 

 Gibanje po prostoru 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 0 3 9 20 18 50 

f %   0,0% 6,0% 18,0% 40,0% 36,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 1 5 11 22 13 52 

f %   1,9% 9,6% 21,2% 42,3% 25,0% 100,0% 

Skupaj 
f 1 8 20 42 31 102 

f %   1,0% 7,8% 19,6% 41,2% 30,4% 100,0% 
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Preglednica 72: Napake učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, pri 

dejavnostih, povezanih s šolo – gibanje po prostoru 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi prvinami 

v dejavnostih, povezanih s šolo?  

Gibanje po prostoru 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 1 5 12 24 13 55 

f %   1,8% 9,1% 21,8% 43,6% 23,6% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 0 2 8 17 18 45 

f %   0,0% 4,4% 17,8% 37,8% 40,0% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 0 1 0 1 0 2 

f %   0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 1 8 20 42 31 102 

f %   1,0% 7,8% 19,6% 41,2% 30,4% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Eden od učiteljev, ki je študiral v Kopru, dela napake med govornim nastopanjem pogosto, 

drugi pa redko. Učitelji, ki so študirali v Ljubljani, najpogosteje ne delajo (40 %) napak v 

povezavi z gibanjem po prostoru. Najmanjkrat ti učitelji delajo napake pogosto (4,4 %). V 

Mariboru so študirali učitelji, ki najpogosteje delajo napake redko (43,6 %), najmanjkrat pa 

zelo pogosto (1,8 %). Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 9,810; P = 

0,279). 
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3.6.9.2.2 Telesna drža 

 

Preglednica 73: Napake učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri dejavnostih, 

povezanih s šolo – telesna drža 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami v dejavnostih, povezanih s 

šolo?  

Telesna drža 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 1 1 8 10 4 24 

f %   4,2% 4,2% 33,3% 41,7% 16,7% 100,0% 

10–20 
f 0 1 7 10 12 30 

f %   0,0% 3,3% 23,3% 33,3% 40,0% 100,0% 

20–30 
f 0 1 9 11 12 33 

f %   0,0% 3,0% 27,3% 33,3% 36,4% 100,0% 

30–40 
f 0 0 3 6 6 15 

f %   0,0% 0,0% 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

Skupaj 
f 1 3 27 37 34 102 

f %   1,0% 2,9% 26,5% 36,3% 33,3% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Učitelji, ki poučujejo 0–10 let, najpogosteje redko (41,7 %) delajo napake v povezavi s 

telesno držo med govornim nastopanjem. Najmanjkrat ti učitelji pogosto (4,2 %) in zelo 

pogosto (4,2 %) delajo napake v povezavi s telesno držo. Tisti učitelji, ki poučujejo 10–20 in 

20–30 let, najpogosteje ne delajo (40 % in 36,4 %) napak v povezavi s tesno držo, 

najmanjkrat oboji napake delajo pogosto. Najmanjkrat včasih (20 %) delajo napake učitelji s 

30–40 let poučevanja, ki najpogosteje ne delajo (40 %) napak v povezavi s telesno držo ali 

redko (40 %) delajo napake v povezavi s telesno držo. Med učitelji se pojavljajo razlike glede 

napak med govornim nastopanjem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 

7,705; P = 0,808).  
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Preglednica 74: Napake učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri dejavnostih, povezanih s šolo – 

telesna drža 

OBMOČJE POUČEVANJA 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi v 

dejavnostih, povezanih s šolo?  

Telesna drža 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 0 2 17 18 13 50 

f %   0,0% 4,0% 34,0% 36,0% 26,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 1 1 10 19 21 52 

f %   1,9% 1,9% 19,2% 36,5% 40,4% 100,0% 

Skupaj 
f 1 3 27 37 34 102 

f %   1,0% 2,9% 26,5% 36,3% 33,3% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

V Ljubljani učitelji najpogosteje delajo napake redko (36 %) v povezavi s telesno držo, v 

Pomurju pa najpogosteje ne delajo (40,4 %) napak. V Ljubljani najmanjkrat delajo napake 

pogosto (4 %), v Pomurju delajo napake najmanjkrat zelo pogosto (1,9 %) in pogosto (1,9 %). 

Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 5,020; P = 0,285). 
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Preglednica 75: Napake učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, pri 

dejavnostih, povezanih s šolo –  telesna drža 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi prvinami 

v dejavnostih, povezanih s šolo? 

 Telesna drža 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 1 1 11 21 21 55 

f %   1,8% 1,8% 20,0% 38,2% 38,2% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 0 2 15 15 13 45 

f %   0,0% 4,4% 33,3% 33,3% 28,9% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 0 0 1 1 0 2 

f %   0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 1 3 27 37 34 102 

f %   1,0% 2,9% 26,5% 36,3% 33,3% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Na Pedagoški fakulteti v Mariboru so se izobraževali učitelji, ki največkrat ne delajo napak v 

povezavi s telesno držo ali redko delajo napake v povezavi s telesno držo med govornim 

nastopanjem. Najmanjkrat ti učitelji delajo napake pogosto ali zelo pogosto. Učitelji z 

ljubljanske fakultete najpogosteje delajo napake včasih (33,3 %) ali redko (33,3 %), 

najmanjkrat pa pogosto (4,4 %). Učitelja s koprske fakultete napake med govornim 

nastopanjem delata včasih in redko. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 

5,171; P = 0,739). 
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3.6.9.2.3 Kretnje rok 

 

Preglednica 76: Napake učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri dejavnostih, 

povezanih s šolo – kretnje rok 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami v dejavnostih, povezanih s 

šolo? 

 Kretnje rok 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 1 5 7 8 3 24 

f %   4,2% 20,8% 29,2% 33,3% 12,5% 100,0% 

10–20 
f 0 5 10 12 3 30 

f %   0,0% 16,7% 33,3% 40,0% 10,0% 100,0% 

20–30 
f 1 2 13 14 3 33 

f %   3,0% 6,1% 39,4% 42,4% 9,1% 100,0% 

30–40 
f 0 0 5 7 3 15 

f %   0,0% 0,0% 33,3% 46,7% 20,0% 100,0% 

Skupaj 
f 2 12 35 41 12 102 

f %   2,0% 11,8% 34,3% 40,2% 11,8% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Vse skupine učiteljev največkrat delajo napake redko (40,2 %) v povezavi s kretnjami rok 

med govornim nastopanjem. Učitelji, ki poučujejo 0–10 in 20–30 let, najmanjkrat delajo 

napake zelo pogosto (4,2 % in 3 %). Tisti učitelji, ki poučujejo 10–20 in 30–40 let, 

najmanjkrat ne delajo napak (10 % in 20 %) v povezavi s kretnjami rok med govornim 

nastopanjem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 8,719; P = 0,727). 
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Preglednica 77: Napake učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri dejavnostih, povezanih s šolo – 

kretnje rok 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami v dejavnostih, povezanih s 

šolo?  

Kretnje rok 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 0 6 17 18 9 50 

f%  0,0% 12,0% 34,0% 36,0% 18,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 2 6 18 23 3 52 

f%  3,8% 11,5% 34,6% 44,2% 5,8% 100,0% 

Skupaj 
f 2 12 35 41 12 102 

f%  2,0% 11,8% 34,3% 40,2% 11,8% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Največkrat redko (36 % in 44, 2 %) delajo napake v povezavi s kretnjami rok učitelji iz 

Ljubljane in Pomurja. Učitelji iz Ljubljane najmanjkrat delajo napake pogosto (12 %), učitelji 

iz Pomurja pa zelo pogosto (3,8 %). Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 

5,601; P = 0,231). 
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Preglednica 78: Napake učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, pri 

dejavnostih, povezanih s šolo –  kretnje rok 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi prvinami v 

dejavnostih, povezanih s šolo?  

Kretnje rok 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti 

v Mariboru 

f 2 6 19 25 3 55 

f %   3,6% 10,9% 34,5% 45,5% 5,5% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani 

f 0 5 16 15 9 45 

f %   0,0% 11,1% 35,6% 33,3% 20,0% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Kopru 

f 0 1 0 1 0 2 

f %   0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 2 12 35 41 12 102 

f %   2,0% 11,8% 34,3% 40,2% 11,8% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Kretnje rok so najpogosteje redko (45,5 %) delale težave učiteljem, ki so študirali na 

Pedagoški fakulteti v Mariboru. Najmanj napak so v povezavi s kretnjami rok delali zelo 

pogosto (3,6 %). Najpogosteje so včasih (35,6 %) delali napake učitelji s Pedagoške fakultete 

v Ljubljani, najmanj napak so delali pogosto (11,1 %). Učitelja s Pedagoške fakultete Koper 

sta napake delala pogosto (50 %) in redko (50 %) v povezavi s kretnjami rok med govornim 

nastopanjem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 10,597; P = 0,226). 
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3.6.9.2.4 Mimika obraza (kremženje) 

 

Preglednica 79: Napake učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri dejavnostih, 

povezanih s šolo – mimika obraza (kremženje) 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami v dejavnostih, povezanih s 

šolo? 

 Mimika obraza (kremženje) 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 1 0 3 13 7 24 

f %   4,2% 0,0% 12,5% 54,2% 29,2% 100,0% 

10–20 
f 0 2 5 12 11 30 

f %   0,0% 6,7% 16,7% 40,0% 36,7% 100,0% 

20–30 
f 1 0 5 13 14 33 

f %   3,0% 0,0% 15,2% 39,4% 42,4% 100,0% 

30–40 
f 0 0 2 6 7 15 

f %   0,0% 0,0% 13,3% 40,0% 46,7% 100,0% 

Skupaj 
f 2 2 15 44 39 102 

f %   2,0% 2,0% 14,7% 43,1% 38,2% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Učitelji, ki poučujejo 0–10 in 10–20 let, največkrat redko (54,2 % in 40 %) delajo napake v 

povezavi z mimiko obraza (kremženjem). Tisti učitelji, ki poučujejo 20–30 in 30–40 let, 

največkrat ne delajo napak (42,4 % in 46,7 %) med govornim nastopanjem. Najmanjkrat 

napake zelo pogosto delajo učitelji, ki poučujejo 0–10 in 20–30 let. Učitelji, ki poučujejo 10–

20 let, najmanjkrat delajo napake pogosto, učitelji, ki poučujejo 30–40 let, najmanjkrat včasih 

delajo napake. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 8,504; P = 0,745). 
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Preglednica 80: Napake učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri dejavnostih, povezanih s šolo –  

mimika obraza (kremženje) 

OBMOČJE POUČEVANJA 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi prvinami v 

dejavnostih, povezanih s šolo?  

Mimika obraza (kremženje) 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 0 0 6 26 18 50 

f %    0,0% 0,0% 12,0% 52,0% 36,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 2 2 9 18 21 52 

f %   3,8% 3,8% 17,3% 34,6% 40,4% 100,0% 

Skupaj 
f 2 2 15 44 39 102 

f %   2,0% 2,0% 14,7% 43,1% 38,2% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Dobra polovica (52 %) učiteljev iz Ljubljane redko dela napake v povezavi z mimiko obraza, 

najmanjkrat ti učitelji delajo napake včasih (12 %). Učitelji iz Pomurja največkrat ne delajo 

(40,4 %) napak, najmanjkrat pa delajo napake zelo pogosto (3,8  %) in pogosto (3,8 %) v 

povezavi z mimiko obraza (kremženjem). Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik 

(χ
2
 = 6,249; P = 0,181). 
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Preglednica 81: Napake učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, pri 

dejavnostih, povezanih s šolo –  mimika obraza (kremženje) 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi prvinami v 

dejavnostih, povezanih s šolo? 

 Mimika obraza (kremženje) 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti 

v Mariboru 

f 2 2 9 19 23 55 

f %  3,6% 3,6% 16,4% 34,5% 41,8% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani 

f 0 0 6 23 16 45 

f %   0,0% 0,0% 13,3% 51,1% 35,6% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Kopru 

f 0 0 0 2 0 2 

f %   0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 2 2 15 44 39 102 

f %   2,0% 2,0% 14,7% 43,1% 38,2% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

V Mariboru so se izobraževali učitelji, ki najpogosteje ne delajo (41,8 %) napak v povezavi z 

mimiko obraza (kremženjem), najredkeje ti učitelji delajo napake zelo pogosto (3,6 %) in 

pogosto (3,6 %). Na ljubljanski fakulteti so se izobraževali učitelji, ki največkrat redko (51,1 

%) im najmanjkrat včasih (13,3 %) delajo napake med govornim nastopanjem. Oba učitelja s 

koprske fakultete napake v povezavi z mimiko obraza (kremženjem) delata redko. Raziskava 

ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 8,010; P = 0,432). 
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3.6.9.2.5 Spreminjanje tona in barve glasu 

 

Preglednica 82: Napake učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri dejavnostih, 

povezanih s šolo – spreminjanje tona in barve glasu 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami v dejavnostih, povezanih s 

šolo? 

 Spreminjanje tona in barve glasu 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 0 4 7 8 5 24 

f %   0,0% 16,7% 29,2% 33,3% 20,8% 100,0% 

10–20 
f 0 6 7 9 8 30 

f %   0,0% 20,0% 23,3% 30,0% 26,7% 100,0% 

20–30 
f 2 1 9 14 7 33 

f %   6,1% 3,0% 27,3% 42,4% 21,2% 100,0% 

30–40 
f 0 2 4 5 4 15 

f %   0,0% 13,3% 26,7% 33,3% 26,7% 100,0% 

Skupaj 
f 2 13 27 36 24 102 

f %   2,0% 12,7% 26,5% 35,3% 23,5% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Vsi učitelji z različnim številom let delovne dobe največkrat redko (35,3 %) delajo napake v 

povezavi s spreminjanjem tona in barve glasu. Prav tako vsi učitelji najmanjkrat pogosto 

(12,7 %) delajo napake v povezavi s spreminjanjem tona in barve glasu med govornim 

nastopanjem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 9,437; P = 0,665). 
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Preglednica 83: Napake učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri dejavnostih, povezanih s šolo –  

spreminjanje tona in barve glasu 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate 

napake v zvezi z navedenimi prvinami v 

dejavnostih, povezanih s šolo? 

 Spreminjanje tona in barve glasu 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 0 8 9 18 15 50 

f %   0,0% 16,0% 18,0% 36,0% 30,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 2 5 18 18 9 52 

f %   3,8% 9,6% 34,6% 34,6% 17,3% 100,0% 

Skupaj 
f 2 13 27 36 24 102 

f %   2,0% 12,7% 26,5% 35,3% 23,5% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Tisti učitelji, ki poučujejo v Ljubljani, največkrat redko (36 %) delajo napake, tisti iz Pomurja 

pa največkrat včasih (34,6 %) in redko (34,6 %) delajo napake v povezavi s spreminjanjem 

tona in barve glasu med govornim nastopanjem. V Ljubljani učitelji najmanjkrat napake 

delajo pogosto (16 %), v Pomurju pa zelo pogosto (3,8 %) v povezavi s spreminjanjem tona in 

barve glasu. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 7,156; P = 0,128). 
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Preglednica 84: Napake učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, pri 

dejavnostih, povezanih s šolo –  spreminjanje tona in barve glasu 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi prvinami v 

dejavnostih, povezanih s šolo?  

Spreminjanje tona in barve glasu 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti 

v Mariboru 

f 2 5 18 20 10 55 

f %   3,6% 9,1% 32,7% 36,4% 18,2% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani 

f 0 8 9 14 14 45 

f %   0,0% 17,8% 20,0% 31,1% 31,1% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Kopru 

f 0 0 0 2 0 2 

f %   0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 2 13 27 36 24 102 

f %   2,0% 12,7% 26,5% 35,3% 23,5% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Pri spreminjanje tona in barve glasu najpogosteje delajo napake redko (36,4 % in 100 %) 

učitelji, ki so študirali v Mariboru in Kopru. Učitelji, ki so študirali v Ljubljani, najpogosteje 

delajo napake redko (31,1 %) ali pa jih ne delajo (31,1 %). Najmanjkrat ti učitelji delajo 

napake pogosto (17,8 %). Učitelji, ki so študirali v Mariboru, najmanjkrat delajo napake zelo 

pogosto (3,6 %) v povezavi s spreminjanjem tona in barve glasu. Raziskava ni pokazala 

statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 10,341; P = 0,242).  
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3.6.9.2.6 Primerna hitrost govorjenja 

 

Preglednica 85: Napake učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri dejavnostih, 

povezanih s šolo – primerna hitrost govorjenja 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate 

napake v zvezi z navedenimi prvinami v dejavnostih, 

povezanih s šolo? 

 Primerna hitrost govorjenja 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 0 3 8 6 7 24 

f %  0,0% 12,5% 33,3% 25,0% 29,2% 100,0% 

10–-20 
f 1 3 7 17 2 30 

f %  3,3% 10,0% 23,3% 56,7% 6,7% 100,0% 

20–30 
f 2 5 6 9 11 33 

f %  6,1% 15,2% 18,2% 27,3% 33,3% 100,0% 

30–40 
f 0 1 4 7 3 15 

f %  0,0% 6,7% 26,7% 46,7% 20,0% 100,0% 

Skupaj 
f 3 12 25 39 23 102 

f %  2,9% 11,8% 24,5% 38,2% 22,5% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Pri primerni uporabi hitrosti govorjenja učitelji z različnim številom let poučevanja delajo 

napake različno pogosto. Učitelji, ki poučujejo 0–10 let, največkrat ne delajo (29,2 %) napak, 

najmanjkrat pa napake delajo pogosto (12,5 %). Druga skupina učiteljev, ki poučuje 10–20 

let, največkrat dela napake redko (56,7 %), najmanjkrat pa zelo pogosto (3,3 %). Tisti učitelji, 

ki poučujejo 20–30 let, največkrat ne delajo (33,3 %) napak, najmanjkrat pa jih delajo zelo 

pogosto (6,1 %). Zadnja skupina učiteljev, ki poučuje 30–40 let, dela napake največkrat redko 

(46,7 %), najmanjkrat pa pogosto (6,7 %). Raziskava ni pokazala statistično pomembnih 

razlik (χ
2
 = 14,994; P = 0,242).  
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Preglednica 86: Napake učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri dejavnostih, povezanih s šolo –  

primerna hitrost govorjenja 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate 

napake v zvezi z navedenimi prvinami v 

dejavnostih, povezanih s šolo? 

 Primerna hitrost govorjenja 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 1 5 13 18 13 50 

f %   2,0% 10,0% 26,0% 36,0% 26,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 2 7 12 21 10 52 

f %   3,8% 13,5% 23,1% 40,4% 19,2% 100,0% 

Skupaj 
f 3 12 25 39 23 102 

f %   2,9% 11,8% 24,5% 38,2% 22,5% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Med govornim nastopanjem učitelji iz Ljubljane in Pomurja največkrat delajo napake redko 

(38,2 %), najmanjkrat pa zelo pogosto (2,9 %) v povezavi s primerno hitrostjo govorjenja. 

Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 1,290; P = 0,863).  

 

Preglednica 87: Napake učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah,pri 

dejavnostih, povezanih s šolo –  primerna hitrost govorjenja 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi prvinami 

v dejavnostih, povezanih s šolo?  

Primerna hitrost govorjenja 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 2 7 11 23 12 55 

f %   3,6% 12,7% 20,0% 41,8% 21,8% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 1 5 13 15 11 45 

f %   2,2% 11,1% 28,9% 33,3% 24,4% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 0 0 1 1 0 2 

f %   0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 3 12 25 39 23 102 

f %   2,9% 11,8% 24,5% 38,2% 22,5% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Včasih in redko delata napake učitelja s Pedagoške fakultete v Kopru v povezavi s primerno 

hitrostjo govorjenja. Učitelji s Pedagoške fakultete v Mariboru in Ljubljani največkrat delajo 

napake redko (41,8 % in 33,3 %), najmanjkrat pa zelo pogosto (3,6 % in 2,2 %) v povezavi s 

primerno hitrostjo govorjenja med govornim nastopanjem. Raziskava ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (χ
2
 = 2,937; P = 0,938).  

 

3.6.9.2.7 Ustrezna jakost glasu 

 

Preglednica 88: Napake učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri dejavnostih, 

povezanih s šolo – ustrezna jakost glasu 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami v dejavnostih, povezanih s 

šolo? 

 Ustrezna jakost glasu 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 0 3 9 7 5 24 

f %   0,0% 12,5% 37,5% 29,2% 20,8% 100,0% 

10–20 
f 1 3 7 11 8 30 

f %   3,3% 10,0% 23,3% 36,7% 26,7% 100,0% 

20–30 
f 1 4 4 10 14 33 

f %   3,0% 12,1% 12,1% 30,3% 42,4% 100,0% 

30–40 
f 0 1 3 3 8 15 

f %   0,0% 6,7% 20,0% 20,0% 53,3% 100,0% 

Skupaj 
f 2 11 23 31 35 102 

f %   2,0% 10,8% 22,5% 30,4% 34,3% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Učitelji, ki poučujejo 0–10 let, največkrat včasih (37,5 %) in najmanjkrat pogosto (12,5 %) 

delajo napake v povezavi z ustrezno jakostjo glasu. Tisti učitelji, ki poučujejo 10–20 let, 

največkrat redko (36,7 %) in najmanjkrat zelo pogosto (3,3 %) delajo napake med govornim 

nastopanjem. Največ učiteljev, ki ne delajo (42,4 %) napak v povezavi z ustrezno jakostjo 

glasu in najmanjkrat delajo napake zelo pogosto (3 %), poučuje 20–30 let. Napak med 

govornim nastopanjem največkrat ne delajo (53,3 %) tudi učitelji, ki poučujejo 30–40 let. Ti 
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učitelji najmanjkrat delajo napake pogosto (6,7 %) v povezavi z ustrezno jakostjo glasu. 

Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 10,570; P = 0,566).  

 

Preglednica 89: Napake učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri dejavnostih, povezanih s šolo – 

ustrezna jakost glasu 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate 

napake v zvezi z navedenimi prvinami v 

dejavnostih, povezanih s šolo? 

 Ustrezna jakost glasu 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 0 7 9 15 19 50 

f %   0,0% 14,0% 18,0% 30,0% 38,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 2 4 14 16 16 52 

f %   3,8% 7,7% 26,9% 30,8% 30,8% 100,0% 

Skupaj 
f 2 11 23 31 35 102 

f %   2,0% 10,8% 22,5% 30,4% 34,3% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Največkrat učitelji, ki poučujejo v Ljubljani, ne delajo (38 %) napak v povezavi z ustrezno 

jakostjo glasu. Ti učitelji najmanjkrat delajo napake pogosto (14 %). Učitelji iz Pomurja 

največkrat delajo napake redko (30,8 %) ali jih ne delajo (30,8 %), najmanjkrat delajo napake 

zelo pogosto (3,8 %) v povezavi z ustrezno jakostjo glasu med govornim nastopanjem. 

Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 4,157; P = 0,385).  
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Preglednica 90: Napake učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah,pri 

dejavnostih, povezanih s šolo –  ustrezna jakost glasu 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi prvinami 

v dejavnostih, povezanih s šolo?  

Ustrezna jakost glasu 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti 

v Mariboru 

f 2 4 15 16 18 55 

f %  3,6% 7,3% 27,3% 29,1% 32,7% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani 

f 0 7 8 13 17 45 

f %  0,0% 15,6% 17,8% 28,9% 37,8% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Kopru 

f 0 0 0 2 0 2 

f %  0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 2 11 23 31 35 102 

f %  2,0% 10,8% 22,5% 30,4% 34,3% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Pedagoško fakulteto v Mariboru in Ljubljani so obiskovali učitelji, ki največkrat ne delajo 

(34,3 %) napak v povezavi z ustrezno jakostjo glasu med govornim nastopanjem. Učitelja, ki 

sta obiskovala Pedagoško fakulteto v Kopru, delata napake redko. Najmanjkrat delajo napake 

učitelji s Pedagoške fakultete v Mariboru, zelo pogosto (3,6 %), s Pedagoške fakultete v 

Ljubljani pa pogosto (15,6 %). Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 

9,090; P = 0,335).  
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3.6.9.2.8 Vzdrževanje očesnega stika z občinstvom 

 

Preglednica 91: Napake učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri dejavnostih, 

povezanih s šolo – vzdrževanje očesnega stika z občinstvom 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami v dejavnostih, povezanih s 

šolo? 

 Vzdrževanje očesnega stika z občinstvom 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 0 3 6 5 10 24 

f %   0,0% 12,5% 25,0% 20,8% 41,7% 100,0% 

10–20 
f 1 9 2 11 7 30 

f %  3,3% 30,0% 6,7% 36,7% 23,3% 100,0% 

20–30 
f 3 3 6 12 9 33 

f %   9,1% 9,1% 18,2% 36,4% 27,3% 100,0% 

30–40 
f 0 1 1 9 4 15 

f %   0,0% 6,7% 6,7% 60,0% 26,7% 100,0% 

Skupaj 
f 4 16 15 37 30 102 

f %   3,9% 15,7% 14,7% 36,3% 29,4% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Skupine učiteljev, ki poučujejo 10–20, 20–30 in 30–40 let, največkrat redko delajo napake v 

povezavi z vzdrževanjem očesnega stika z občinstvom. Učitelji, ki poučujejo 0–10 let, 

največkrat  ne delajo (41,7 %) napak v povezavi z vzdrževanjem očesnega stika z občinstvom 

med govornim nastopanjem. Ti učitelji najmanjkrat pogosto (12,5 %) delajo napake med 

govornim nastopanjem. Najmanjkrat zelo pogosto (3,3 %) delajo napake učitelji, ki poučujejo 

10–20 let. Skupina učiteljev, ki poučuje 20–30 let, najmanjkrat dela napake zelo pogosto (9,1 

%) in pogosto (9,1 %). Pri 30–40 let poučevanja najmanj delajo napake učitelji pogosto (6,7 

%) in včasih (6,7 %) v povezavi z vzdrževanjem očesnega stika z občinstvom. Raziskava ni 

pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 19,148; P = 0,085).  
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Preglednica 92: Napake učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri dejavnostih, povezanih s šolo – 

vzdrževanje očesnega stika z občinstvom 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate 

napake v zvezi z navedenimi prvinami v 

dejavnostih, povezanih s šolo? 

 Vzdrževanje očesnega stika z občinstvom 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 0 8 8 17 17 50 

f %   0,0% 16,0% 16,0% 34,0% 34,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 4 8 7 20 13 52 

f %   7,7% 15,4% 13,5% 38,5% 25,0% 100,0% 

Skupaj 
f 4 16 15 37 30 102 

f %   3,9% 15,7% 14,7% 36,3% 29,4% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Nikoli (34 %) in redko (34 %) najpogosteje delajo napake učitelji iz Ljubljane v povezavi z 

vzdrževanjem očesnega stika. Učitelji iz Pomurja največkrat delajo napake redko (38,5 %) in 

najmanjkrat zelo pogosto (7,7 %). Učitelji iz Ljubljane najmanjkrat delajo napake pogosto (16 

%) in včasih (16 %) v povezavi z vzdrževanjem očesnega stika med govornim nastopanjem. 

Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 4,806; P = 0,308).   
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Preglednica 93: Napake učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah,pri 

dejavnostih, povezanih s šolo – vzdrževanje očesnega stika z občinstvom 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi prvinami v 

dejavnostih, povezanih s šolo? 

 Vzdrževanje očesnega stika z občinstvom 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti 

v Mariboru 

f 4 8 7 21 15 55 

f %   7,3% 14,5% 12,7% 38,2% 27,3% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani 

f 0 8 8 14 15 45 

f %   0,0% 17,8% 17,8% 31,1% 33,3% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Kopru 

f 0 0 0 2 0 2 

f %   0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 4 16 15 37 30 102 

f %   3,9% 15,7% 14,7% 36,3% 29,4% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Napake največkrat redko (38,2 %) in najmanjkrat zelo pogosto (7,3 %) delajo učitelji, ki so se 

izobraževali na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Učitelji, ki so se izobraževali na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani, največkrat napak ne delajo (33,3 %), najmanjkrat pa napake v povezavi z 

vzdrževanjem očesnega stika z občinstvom delajo pogosto (17,8 %) in včasih (17,8 %). 

Učitelja s Pedagoške fakultete v Kopru delata napake med govornim nastopanjem redko. 

Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 8,166; P = 0,417).   
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3.6.9.2.9 Tekoče govorjenje brez mašil 

 

Preglednica 94: Napake učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri dejavnostih, 

povezanih s šolo – tekoče govorjenje brez mašil 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake 

v zvezi z navedenimi prvinami v dejavnostih, povezanih s 

šolo? 

 Tekoče govorjenje brez mašil 

Skupaj 

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

0–10 
f 0 2 11 7 4 24 

f %  0,0% 8,3% 45,8% 29,2% 16,7% 100,0% 

10–20 
f 1 4 8 14 3 30 

f %  3,3% 13,3% 26,7% 46,7% 10,0% 100,0% 

20–30 
f 1 4 12 9 7 33 

f %  3,0% 12,1% 36,4% 27,3% 21,2% 100,0% 

30–40 
f 0 2 4 6 3 15 

f %  0,0% 13,3% 26,7% 40,0% 20,0% 100,0% 

Skupaj 
f 2 12 35 36 17 102 

f %  2,0% 11,8% 34,3% 35,3% 16,7% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Največkrat včasih (45,8 % in 36,4 %) delajo napake v povezavi s tekočim govorjenjem brez 

mašil učitelji, ki poučujejo 0–10 in 20–30 let. Učitelji, ki poučujejo 10–20 in 30–40 let, 

največkrat delajo napake redko (64,7 % in 40 %) med govornim nastopanjem. Najmanjkrat 

delajo napake pogosto (8,3 % in 13,3 %) učitelji, ki poučujejo 0–10 in 30–40 let. Učitelji, ki 

poučujejo 10–20 in 20–30 let, najmanjkrat delajo napake zelo pogosto (3,3 % in 3 %) v 

povezavi s tekočim govorjenjem brez mašil. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih 

razlik (χ
2
 = 6,678; P = 0,878).   
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Preglednica 95: Napake učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri dejavnostih, povezanih s šolo –  

tekoče govorjenje brez mašil 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem delate 

napake v zvezi z navedenimi v dejavnostih, povezanih 

s šolo? 

 Tekoče govorjenje brez mašil 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

V Ljubljani 
f 0 5 18 14 13 50 

f %   0,0% 10,0% 36,0% 28,0% 26,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 2 7 17 22 4 52 

f %   3,8% 13,5% 32,7% 42,3% 7,7% 100,0% 

Skupaj 
f 2 12 35 36 17 102 

f %  2,0% 11,8% 34,3% 35,3% 16,7% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Pri tekočem govorjenju brez mašil najpogosteje včasih (36 %) delajo napake učitelji iz 

Ljubljane. Ti učitelji najmanjkrat pogosto (10 %) delajo napake med govornim nastopanjem. 

Učitelji iz Pomurja največkrat redko (42,3 %) in najmanjkrat zelo pogosto (3,8 %) delajo 

napake v povezavi s tekočim govorjenjem brez mašil. Raziskava ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (χ
2
 = 8,869; P = 0,064).   
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Preglednica 96: Napake učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah,pri 

dejavnostih, povezanih s šolo – tekoče govorjenje brez mašil 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kako pogosto med govornim nastopanjem 

delate napake v zvezi z navedenimi prvinami v 

dejavnostih, povezanih s šolo?  

Tekoče govorjenje brez mašil 

Skupaj 

Zelo 

pogosto 

Pogosto Včasih Redko Nikoli 

 

Na Pedagoški fakulteti 

v Mariboru 

f 2 7 19 23 4 55 

f %   3,6% 12,7% 34,5% 41,8% 7,3% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani 

f 0 5 15 12 13 45 

f %   0,0% 11,1% 33,3% 26,7% 28,9% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Kopru 

f 0 0 1 1 0 2 

f %   0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 2 12 35 36 17 102 

f %   2,0% 11,8% 34,3% 35,3% 16,7% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Napake včasih (50 %) in redko (50 %) pri tekočem govorjenju brez mašil delata učitelja, ki 

sta študirala na Pedagoški fakulteti v Kopru. Učitelji s Pedagoške fakultete v Ljubljani 

največkrat včasih (33,3 %) in najmanjkrat pogosto (11,1 %) delajo napake med govornim 

nastopanjem. Tisti učitelji, ki so se izobraževali na Pedagoški fakulteti v Mariboru, največkrat 

redko (41,8 %) in najmanjkrat zelo pogosto (3,6 %) delajo napake v povezavi s tekočim 

govorjenjem brez mašil med govornim nastopanjem. Raziskava ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (χ
2
 = 11,175; P = 0,192).    
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3.6.10 Priprava na govorno nastopanje 

 

3.6.10.1 Priprava na govorno nastopanje za pouk 

 

Preglednica 97: Pripravljanje učiteljev z različnim številom let delovne dobe na govorno 

nastopanje za pouk 

ČAS POUČEVANJA 

(leta) 

 

Ali se pripravljate na govorno nastopanje za 

pouk? 

Skupaj 

Da Ne Včasih sem se Redko 

 

0–10 
f 15 0 3 6 24 

f %   62,5% 0,0% 12,5% 25,0% 100,0% 

10–20 
f 16 4 7 3 30 

f %   53,3% 13,3% 23,3% 10,0% 100,0% 

20–30 
f 17 8 6 2 33 

f %   51,5% 24,2% 18,2% 6,1% 100,0% 

30–40 
f 10 2 3 0 15 

f %   66,7% 13,3% 20,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 58 14 19 11 102 

f % 56,9% 13,7% 18,6% 10,8% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Vse skupine učiteljev se največkrat (56,9 %) pripravljajo na govorno nastopanje. Pri učiteljih, 

ki poučujejo 0–10 let, je najmanj takšnih, ki so se včasih (12,5 %) pripravljali na govorno 

nastopanje, ni pa nobenega učitelja, ki se na govorni nastop ne pripravlja. Najmanj učiteljev, 

ki se redko (10 % in 6,1 %) pripravljajo na govorni nastop, je takšnih, ki poučujejo 10–20 in 

20–30 let. Na govorni nastop se ne pripravlja najmanj (13,3 %) učiteljev, ki poučujejo 30–40 

let. Moja predvidevanja se niso potrdila, saj se med razrednimi učitelji z različnim številom 

let delovne dobe ne pojavljajo razlike glede priprave na govorno nastopanje pri pouku, zato 

hipotezo zavračam. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 14,252; P = 

0,114). 
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Preglednica 98: Pripravljanje učiteljev iz Ljubljane in Pomurja na govorno nastopanje za pouk 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Ali se pripravljate na govorno nastopanje za 

pouk? 

Skupaj 

Da Ne Včasih sem se Redko 

 

V Ljubljani 
f 28 5 10 7 50 

f %   56,0% 10,0% 20,0% 14,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 30 9 9 4 52 

f %   57,7% 17,3% 17,3% 7,7% 100,0% 

Skupaj 
f 58 14 19 11 102 

f %   56,9% 13,7% 18,6% 10,8% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Več kot polovica (56,9 %) vseh učiteljev iz Ljubljane in Pomurja se pripravlja na govorno 

nastopanje za pouk. V Ljubljani je najmanj (10 %) takšnih učiteljev, ki se na govorno 

nastopanje ne pripravljajo. V Pomurju je najmanj učiteljev, ki se na govorni nastop 

pripravljajo redko (7,7 %). Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji iz 

Ljubljane in Pomurja ne pojavljajo razlike glede priprave na govorno nastopanje pri pouku, 

zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
  = 2,044; P = 

0,563). 

 

Preglednica 99: Pripravljanje učiteljev,ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, na 

govorno nastopanje za pouk 

DODIPLOMSKO ŠTUDIRANJE 

 

Ali se pripravljate na govorno nastopanje 

za pouk? 

Skupaj 

Da Ne Včasih sem se Redko 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 32 9 9 5 55 

f %   58,2% 16,4% 16,4% 9,1% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 25 5 10 5 45 

f %   55,6% 11,1% 22,2% 11,1% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 1 0 0 1 2 

f %   50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

Skupaj 
f 58 14 19 11 102 

f %   56,9% 13,7% 18,6% 10,8% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Polovica (56,9 %) vseh učiteljev, ki se je izobraževala na različnih pedagoških fakultetah, se 

na govorno nastopanje za pouk pripravlja. Učitelji, ki so se izobraževali v Mariboru, se 

najmanj redko (9,1 %) pripravljajo na govorno nastopanje. Tisti, ki so se izobraževali v 

Ljubljani, se najmanj pripravljajo redko (11,1 %) ali pa se ne pripravljajo (11,1 %) na 

govorno nastopanje. Eden učitelj s koprske fakultete se na govorni nastop pripravlja, drugi pa 

redko. Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji, ki so študirali na 

različnih pedagoških fakultetah, ne pojavljajo razlike glede priprave na govorno nastopanje 

pri pouku, zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 

4,663; P = 0,588).  

 

3.6.10.2 Priprava na govorno nastopanje za nastopanje v dejavnostih, povezanih s šolo 

 

Preglednica 100: Pripravljanje učiteljev z različnim številom let delovne dobe na govorno 

nastopanje za nastopanje v dejavnostih, povezanih s šolo 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Ali se pripravljate na govorno nastopanje za nastopanje v 

dejavnostih, povezanih s šolo? 

Skupaj 

Da Ne Včasih sem se Redko 

 

0–10 
f 22 0 1 1 24 

f %   91,7% 0,0% 4,2% 4,2% 100,0% 

10–20 
f 28 2 0 0 30 

f %   93,3% 6,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

20–30 
f 25 4 1 3 33 

f %   75,8% 12,1% 3,0% 9,1% 100,0% 

30–40 
f 15 0 0 0 15 

f %   100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 90 6 2 4 102 

f %   88,2% 5,9% 2,0% 3,9% 100,0% 
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INTERPRETACIJA   

Tudi na govorno nastopanje za nastopanje v dejavnostih, povezanih s šolo, se pripravlja 

večina (88,2 %) vseh učiteljev. Majhno število učiteljev je, ki se na govorni nastop ne 

pripravlja (5,9 %), se redko (3,9 %) ali včasih (2 %) pripravlja. Učitelji, ki poučujejo 30–40 

let, se vsi (100 %) pripravljajo na govorno nastopanje za nastopanje v dejavnostih, povezanih 

s šolo. Pri učiteljih, ki poučujejo 0–10 let, je eden (4,2 %) učitelj, ki se redko pripravlja in 

eden (4,2 %), ki se je včasih pripravljal na govorno nastopanje. Dva (6,7 %) učitelja, ki 

poučujeta 10–20 let, se na govorno nastopanje ne pripravljata. Pri učiteljih, ki poučujejo 20–

30 let so štirje (12,1 %) učitelji, ki se ne pripravljajo na govorno nastopanje, eden (3 %), ki se 

je včasih, in trije (9,1 %), ki se redko pripravljajo na govorno nastopanje. Moja predvidevanja 

se niso potrdila, saj se med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe ne 

pojavljajo razlike glede priprave na govorno nastopanje za nastopanje v dejavnostih, 

povezanih s šolo, zato hipotezo zavračam (χ
2
 = 11,135; P = 0,267). 

 

Preglednica 101: Pripravljanje učiteljev iz Ljubljane in Pomurja na govorno nastopanje za 

nastopanje v dejavnostih, povezanih s šolo 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Ali se pripravljate na govorno nastopanje za 

nastopanje v dejavnostih, povezanih s šolo? 

Skupaj 

Da Ne Včasih sem se Redko 

 

V Ljubljani 
f 44 4 0 2 50 

f %   88,0% 8,0% 0,0% 4,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 46 2 2 2 52 

f %   88,5% 3,8% 3,8% 3,8% 100,0% 

Skupaj 
f 90 6 2 4 102 

f %   88,2% 5,9% 2,0% 3,9% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Območje poučevanja ne vpliva na razlike glede priprave na govorno nastopanje. Večina (88,2 

%) učiteljev iz Ljubljane in Pomurja se pripravlja na govorno nastopanje. V Ljubljani so štirje 

(8 %) učitelji, v Pomurju pa dva (3,8 %), ki se na govorno nastopanje ne pripravljajo. Dva 

(3,8 %) učitelja iz Pomurja sta se na govorno nastopanje pripravljala včasih. Redko se na 

govorno nastopanje pripravljata po dva (4 % in 3,8 %) učitelja iz Ljubljane in Pomurja. Moja 

predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja ne 
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pojavljajo razlike glede priprave na govorno nastopanje za nastopanje v dejavnostih, 

povezanih s šolo, zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih 

razlik (χ
2
 = 2,673; P = 0,445). 

 

Preglednica 102: Pripravljanje učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, na 

govorno nastopanje za nastopanje v dejavnostih, povezanih s šolo 

DODIPLOMSKO ŠTUDIRANJE 

 

Ali se pripravljate na govorno nastopanje 

za nastopanje v dejavnostih, povezanih s 

šolo? 

Skupaj 

Da Ne Včasih sem se Redko 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 49 2 2 2 55 

f %  89,1% 3,6% 3,6% 3,6% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 39 4 0 2 45 

f %  86,7% 8,9% 0,0% 4,4% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 2 0 0 0 2 

f %  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 90 6 2 4 102 

f %  88,2% 5,9% 2,0% 3,9% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji, ki so študirali na različnih 

pedagoških fakultetah, ne pojavljajo razlike glede priprave na govorno nastopanje za 

nastopanje v dejavnostih, povezanih s šolo, zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala 

statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 3,160; P = 0,789). Večina vseh (88,2 %) učiteljev se na 

govorno nastopanje za nastopanje v dejavnostih, povezanih s šolo, pripravlja. Dva (3,6 %) 

učitelja z mariborske fakultete in štirje (8,9 %) z ljubljanske fakultete se na govorno 

nastopanje ne pripravljajo. Včasih sta se na govorno nastopanje pripravljala dva (3,6 %) 

učitelja s Pedagoške fakultete v Mariboru. Po dva učitelja s Pedagoške fakultete v Mariboru in 

Ljubljani se redko pripravljata na govorno nastopanje.  
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3.6.10.3 Pomembno pri pripravi na govorno nastopanje za pouk 

 

Preglednica 103: Pomembno pri pripravi na govorno nastopanje pri pouku za učitelje z 

različnim številom let delovne dobe 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kaj je za vas pomembno pri pripravi na govorno 

nastopanje za pouk? 

Skupaj 

Odločitev za 

temo 

besedila 

Priprava načrta v 

obliki točk ali 

miselnega vzorca 

Urejanje 

gradiva v 

smiselno 

celoto 

Izbiranje 

ustreznih 

jezikovnih 

prvin 

 

0–10 
f 2 5 6 2 15 

f %   13,3% 33,3% 40,0% 13,3% 100,0% 

10–20 
f 1 8 5 2 16 

f %   6,2% 50,0% 31,2% 12,5% 100,0% 

20–30 
f 0 7 9 1 17 

f %  0,0% 41,2% 52,9% 5,9% 100,0% 

30–40 
f 0 5 5 0 10 

f %   0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 3 25 25 5 58 

f %   5,2% 43,1% 43,1% 8,6% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Pri pripravi na govorno nastopanje sta za učitelje največkrat pomembni priprava načrta v 

obliki točk ali miselnega vzorca in urejanje gradiva v smiselno celoto. Za učitelje, ki 

poučujejo 30–40 let, sta enako pomembna oba navedena načina priprave. Pri tistih učiteljih, ki 

poučujejo 0–10 in 20–30 let, je najbolj pomembno urejanje gradiva v smiselno celoto. 

Priprava načrta v obliki točk ali miselnega vzorca je najbolj pomembna za učitelje, ki 

poučujejo 10–20 let. Med učitelji, ki poučujejo različno dolgo, ni razlik v pripravi na govorno 

nastopanje. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 6,720; P = 0,666). 
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Preglednica 104: Pomembno pri pripravi na govorno nastopanje pri pouku za učitelje iz 

Ljubljane in Pomurja 

OBMOČJE POUČEVANJA 

 

Kaj je za vas pomembno pri pripravi na govorno 

nastopanje za pouk? 

Skupaj 

Odločitev 

za temo 

besedila 

Priprava 

načrta v 

obliki točk 

ali miselnega 

vzorca 

Urejanje 

gradiva v 

smiselno 

celoto 

Izbiranje 

ustreznih 

jezikovnih 

prvin 

 

V Ljubljani 
f 1 12 14 1 28 

f %   3,6% 42,9% 50,0% 3,6% 100,0% 

V Pomurju 
f 2 13 11 4 30 

f %   6,7% 43,3% 36,7% 13,3% 100,0% 

Skupaj 
f 3 25 25 5 58 

f %   5,2% 43,1% 43,1% 8,6% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Med učitelji, ki poučujejo v Ljubljani in Pomurju, ni razlik glede priprave na govorno 

nastopanje. Za učitelje iz Ljubljane je najpomembneje urejanje gradiva v smiselno celoto. Pri 

učiteljih iz Pomurja je najbolj pomembna priprava načrta v obliki opornih točk ali miselnega 

vzorca. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 2,467; P = 0,481). 
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Preglednica 105: Pomembno pri pripravi na govorno nastopanje pri pouku za učitelje, ki so 

študirali na različnih pedagoških fakultetah 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kaj je za vas pomembno pri pripravi na 

govorno nastopanje za pouk? 

Skupaj 

Odločitev 

za temo 

besedila 

Priprava 

načrta v 

obliki točk 

ali miselnega 

vzorca 

Urejanje 

gradiva v 

smiselno 

celoto 

Izbiranje 

ustreznih 

jezikovnih 

prvin 

 

Na Pedagoški 

fakulteti v Mariboru 

f 2 15 10 5 32 

f %   6,2% 46,9% 31,2% 15,6% 100,0% 

Na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani 

f 1 9 15 0 25 

f %   4,0% 36,0% 60,0% 0,0% 100,0% 

Na Pedagoški 

fakulteti v Kopru 

f 0 1 0 0 1 

f %   0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 3 25 25 5 58 

f %   5,2% 43,1% 43,1% 8,6% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Za učitelje, ki so se izobraževali na Pedagoški fakulteti v Mariboru, je največkrat (46,9 %) 

najbolj pomembna priprava načrta v obliki točk ali miselnega vzorca pri pripravi na govorno 

nastopanje. Za učitelje z ljubljanske fakultete je največkrat najbolj pomembno (60 %) urejanje 

gradiva v smiselno celoto. Priprava načrta v obliki točk ali miselnega vzorca je najbolj 

pomembna tudi za učitelja, ki sta obiskovala Pedagoško fakulteto v Kopru. Med učitelji, ki so 

obiskovali različne pedagoške fakultete, ni razlik glede tega, kaj je za njih pri pripravi na 

govorno nastopanje pomembno. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 

8,532; P = 0,202). 
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3.6.10.4 Pomembno pri pripravi na govorno nastopanje za nastopanje v dejavnostih, 

povezanih s šolo 

 

Preglednica 106: Pomembno pri pripravi na govorno nastopanje v dejavnostih, povezanih s 

šolo, za učitelje z različnim številom let delovne dobe 

ČAS 

POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kaj je za vas pomembno pri pripravi na govorno 

nastopanje za nastopanje v dejavnostih, povezanih s šolo? 

Skupaj 

Odločitev za 

temo 

besedila 

Priprava načrta v 

obliki točk ali 

miselnega vzorca 

Urejanje 

gradiva v 

smiselno 

celoto 

Izbiranje 

ustreznih 

jezikovnih 

prvin 

 

0–10 
f 2 9 10 1 22 

f %   9,1% 40,9% 45,5% 4,5% 100,0% 

10–20 
f 1 15 11 1 28 

f %   3,6% 53,6% 39,3% 3,6% 100,0% 

20–30 
f 5 7 11 2 25 

f %   20,0% 28,0% 44,0% 8,0% 100,0% 

30–40 
f 2 6 7 0 15 

f %   13,3% 40,0% 46,7% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 10 37 39 4 90 

f %   11,1% 41,1% 43,3% 4,4% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Učiteljem, ki poučujejo 0–10, 20–30 in 30–40 let, je za pripravo na govorno nastopanje 

največkrat najbolj pomembno (45,5 %, 44 % in 46,7 %) urejanje gradiva v smiselno celoto. 

Učiteljem, ki poučujejo 10–20 let, je največkrat najbolj pomembna (53,6 %) priprava načrta v 

obliki točk ali miselnega vzorca. Med učitelji z različnim številom let poučevanja ni razlik v 

pomembnosti pripravljene predloge. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 

7,061; P = 0,631). 
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Preglednica 107: Pomembno pri pripravi na govorno nastopanje v dejavnostih, povezanih s 

šolo, za učitelje iz Ljubljane in Pomurja 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kaj je za vas pomembno pri pripravi na govorno 

nastopanje za nastopanje v dejavnostih, povezanih 

s šolo? 

Skupaj 

Odločitev za 

temo besedila 

Priprava 

načrta v 

obliki točk 

ali miselnega 

vzorca 

Urejanje 

gradiva v 

smiselno 

celoto 

Izbiranje 

ustreznih 

jezikovnih 

prvin 

 

V Ljubljani 
f 2 23 18 1 44 

f %   4,5% 52,3% 40,9% 2,3% 100,0% 

V Pomurju 
f 8 14 21 3 46 

f %   17,4% 30,4% 45,7% 6,5% 100,0% 

Skupaj 
f 10 37 39 4 90 

f %   11,1% 41,1% 43,3% 4,4% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

V Ljubljani dajejo učitelji največ (52,3 %) pozornosti pripravi načrta v obliki točk ali 

miselnega vzorca. Pri učiteljih v Pomurju je najbolj (45,7 %) pomembno urejanje gradiva v 

smiselno celoto pri pripravi na govorno nastopanje. Raziskava ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (χ
2
 = 6,979; P = 0,073). 
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Preglednica 108: Pomembno pri pripravi na govorno nastopanje v dejavnostih, povezanih s 

šolo, za učitelje, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Kaj je za vas pomembno pri pripravi na 

govorno nastopanje za nastopanje v 

dejavnostih, povezanih s šolo? 

Skupaj 

Odločitev 

za temo 

besedila 

Priprava 

načrta v 

obliki točk 

ali miselnega 

vzorca 

Urejanje 

gradiva v 

smiselno 

celoto 

Izbiranje 

ustreznih 

jezikovnih 

prvin 

 

Na Pedagoški fakulteti 

v Mariboru 

f 8 17 21 3 49 

f %   16,3% 34,7% 42,9% 6,1% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani 

f 2 20 16 1 39 

f %   5,1% 51,3% 41,0% 2,6% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti 

v Kopru 

f 0 0 2 0 2 

f %   0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 10 37 39 4 90 

f %   11,1% 41,1% 43,3% 4,4% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Urejanje gradiva v smiselno celoto je najbolj pomembno za učitelje, ki so se izobraževali na 

Pedagoški fakulteti v Mariboru in Kopru. Tistim učiteljem, ki so se izobraževali na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani, je najbolj pomembna priprava načrta v obliki opornih točk ali miselnega 

vzorca. Med učitelji, ki so se dodiplomsko izobraževali na različnih pedagoških fakultetah, ni 

razlik glede pomembnosti pripravljene predloge (χ
2
 = 7,215; P = 0,301). 
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3.6.10.5 Čas priprave na govorno nastopanje pri pouku 

 

Preglednica 109: Čas priprave učiteljev z različnim številom let delovne dobe na govorno 

nastopanje pri pouku 

ČAS POUČEVANJA 

(leta) 

 

Koliko časa se običajno pripravljate na govorni 

nastop pri pouku? 

Skupaj 

Nič Do 30 minut Do 1 ure Več kot 1 uro 

 

0–10 
f 0 8 4 3 15 

f %   0,0% 53,3% 26,7% 20,0% 100,0% 

10–20 
f 0 7 7 2 16 

f %   0,0% 43,8% 43,8% 12,5% 100,0% 

20–30 
f 0 6 7 4 17 

f %   0,0% 35,3% 41,2% 23,5% 100,0% 

30–40 
f 0 7 1 2 10 

f %   0,0% 70,0% 10,0% 20,0% 100,0% 

Skupaj 
f 0 28 19 11 58 

f %   0,0% 48,3% 32,8% 19,0% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Na govorno nastopanje se učitelji pripravljajo različno dolgo, vendar je tistih učiteljev, ki bi 

se pripravljali več kot 1 uro, zelo malo (19 %). Učitelji, ki poučujejo 0–10 in 30–40 let, 

največkrat (53,3 % in 70 %) porabijo do 30 minut za pripravo na govorno nastopanje. Pri 

učiteljih, ki poučujejo 10–20 let, je največ (43,8 %) takšnih, ki se na govorno nastopanje 

pripravljajo do 30 minut ali do 1 ure. Največ (41,2 %) učiteljev, ki se na govorno nastopanje 

pripravlja do 1 ure, poučuje 20–30 let. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 

= 4,981; P = 0,546). 
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Preglednica 110: Čas priprave učiteljev iz Ljubljane in Pomurja na govorno nastopanje pri  

pouku 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Koliko časa se običajno pripravljate na govorni 

nastop pri pouku? 

Skupaj 

Nič Do 30 minut Do 1 ure Več kot 1 uro 

 

V Ljubljani 
f 0 10 12 6 28 

f %   0,0% 35,7% 42,9% 21,4% 100,0% 

V Pomurju 
f 0 18 7 5 30 

f %   0,0% 60,0% 23,3% 16,7% 100,0% 

Skupaj 
f 0 28 19 11 58 

f %   0,0% 48,3% 32,8% 19,0% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Učitelji iz Ljubljane se največkrat (42,9 %) na govorno nastopanje pripravljajo do ene ure, 

učitelji iz Pomurja pa (60 %) do 30 minut. Najmanj (19 %) je učiteljev z obeh območij, ki se 

na govorni nastop pripravljajo več kot eno uro. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih 

razlik (χ
2
 = 3,628; P = 0,163). 

 

Preglednica 111: Čas priprave učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, na 

govorno nastopanje pri pouku 

DODIPLOMSKO ŠTUDIRANJE 

 

Koliko časa se običajno pripravljate na 

govorni nastop pri pouku? 

Skupaj 

Nič Do 30 minut Do 1 ure Več kot 1 

uro 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 0 18 8 6 32 

f %   0,0% 56,2% 25,0% 18,8% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 0 9 11 5 25 

f %   0,0% 36,0% 44,0% 20,0% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 0 1 0 0 1 

f %   0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 0 28 19 11 58 

f %   0,0% 48,3% 32,8% 19,0% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Na Pedagoški fakulteti v Mariboru so se izobraževali učitelji, ki se največkrat (56,2 %) na 

govorni nastop pripravljajo do 30 minut. Učitelji z ljubljanske fakultete se na govorni nastop 

največkrat (44 %) pripravljajo do ene ure, učitelji s koprske fakultete do 30 minut. Med 

učitelji z različnih pedagoških fakultet ni razlik glede priprave na govorno nastopanje. 

Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 3,628; P = 0,163). 

 

3.6.10.6 Čas priprave na govorno nastopanje za nastopanje v dejavnostih, povezanih s 

šolo 

 

Preglednica 112: Čas priprave učiteljev z različnim številom let delovne dobe na govorno 

nastopanje v dejavnostih, povezanih s šolo 

ČAS POUČEVANJA 

(leta) 

 

Koliko časa se običajno pripravljate na govorni 

nastop v dejavnostih, povezanih s šolo? 

Skupaj 

Nič Do 30 minut Do 1 ure Več kot 1 uro 

 

0–10 
f 0 5 9 8 22 

f %   0,0% 22,7% 40,9% 36,4% 100,0% 

10–20 
f 0 3 7 18 28 

f %   0,0% 10,7% 25,0% 64,3% 100,0% 

20–30 
f 0 9 5 11 25 

f %   0,0% 36,0% 20,0% 44,0% 100,0% 

30–40 
f 0 5 6 4 15 

f %   0,0% 33,3% 40,0% 26,7% 100,0% 

Skupaj 
f 0 22 27 41 90 

f %   0,0% 24,4% 30,0% 45,6% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Skupini učiteljev, ki poučujeta 0–10 in 30–40 let se največkrat na govorne nastope 

pripravljata do ene ure. Tisti učitelji, ki poučujejo 10–20 in 20–30 let, se na govorne nastope 

največkrat pripravljajo več kot eno uro. Med učitelji z različnim številom let poučevanja ni 

razlik glede časa za pripravljanje na govorno nastopanje. Raziskava ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (χ
2
 = 10,228; P = 0,115). 
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Preglednica 113: Čas priprave učiteljev iz Ljubljane in Pomurja na govorno nastopanje v 

dejavnostih, povezanih s šolo 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Koliko časa se običajno pripravljate na govorni 

nastop v dejavnostih, povezanih s šolo? 

Skupaj 

Nič Do 30 minut Do 1 ure Več kot 1 uro 

 

V Ljubljani 
f 0 9 14 21 44 

f %   0,0% 20,5% 31,8% 47,7% 100,0% 

V Pomurju 
f 0 13 13 20 46 

f %   0,0% 28,3% 28,3% 43,5% 100,0% 

Skupaj 
f 0 22 27 41 90 

f %   0,0% 24,4% 30,0% 45,6% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Na govorni nastop za nastopanje v dejavnostih, povezanih s šolo, se največ (45,6 %) učiteljev 

iz Ljubljane in Pomurja pripravlja več kot eno uro. V Ljubljani se učitelji najmanjkrat (20,5 

%) pripravljajo na govorni nastop do 30 minut, v Pomurju pa (28,3 %) do 30 minut in (28,3 

%) do ene ure. Raziskava  ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 0,745; P = 0,689). 

 

Preglednica 114: Čas priprave učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, na 

govorno nastopanje v dejavnostih, povezanih s šolo 

DODIPLOMSKO ŠTUDIRANJE 

 

Koliko časa se običajno pripravljate na 

govorni nastop v dejavnostih, povezanih s 

šolo? 

Skupaj 

Nič Do 30 

minut 

Do 1 ure Več kot 1 

uro 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 0 14 13 22 49 

f %   0,0% 28,6% 26,5% 44,9% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 0 7 13 19 39 

f %   0,0% 17,9% 33,3% 48,7% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 0 1 1 0 2 

f %   0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
f 0 22 27 41 90 

f %   0,0% 24,4% 30,0% 45,6% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Eden (50 %) učitelj, ki se je izobraževal na Pedagoški fakulteti v Kopru se na govorni nastop 

pripravlja do 30 minut, drugi (50 %) pa do 1 ure. Največ (45,6 %) učiteljev, ki so se 

izobraževali na Pedagoški fakulteti v Mariboru in Ljubljani, se na govorni nastop za 

nastopanje v dejavnostih, povezanih s šolo, pripravlja več kot eno uro. Raziskava ni pokazala 

statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 3,841; P = 0,428). 

 

3.6.11 Analiza govornega nastopanja 

 

3.6.11.1 Analiza govornega nastopanja pri pouku 

 

Preglednica 115: Analiza govornega nastopa učiteljev z različnim številom let delovne dobe 

po govornem nastopu pri pouku 

ČAS POUČEVANJA 

(leta) 

 

Ali po govornem nastopu pri pouku naredite 

analizo nastopa? 

Skupaj 

Da Ne 

 

0–10 
f 13 11 24 

f %   54,2% 45,8% 100,0% 

10–20 
f 16 14 30 

f %   53,3% 46,7% 100,0% 

20–30 
f 14 19 33 

f %   42,4% 57,6% 100,0% 

30–40 
f 10 5 15 

f %   66,7% 33,3% 100,0% 

Skupaj 
f 53 49 102 

f %   52,0% 48,0% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Največkrat (54,2 %, 53,3 % in 66,7 %) po govornem nastopu pri pouku naredijo analizo 

učitelji, ki poučujejo 0–10, 10–20 in 30–40 let. Učitelji, ki poučujejo 20–30 let, v večjem 

številu (57,6 %) analize govornega nastopa ne naredijo. Moja predvidevanja se niso potrdila, 

saj se med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe ne pojavljajo razlike 
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glede analize govornega nastopanja pri pouku, zato hipotezo zavračam. Raziskava ni pokazala 

statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 2,571; P = 0,463). 

 

Preglednica 116: Analiza govornega nastopa učiteljev iz Ljubljane in Pomurja po govornem 

nastopu pri pouku 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Ali po govornem nastopu pri pouku naredite 

analizo nastopa? 

Skupaj 

Da Ne 

 

V Ljubljani 
f 21 29 50 

f %   42,0% 58,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 32 20 52 

f %  61,5% 38,5% 100,0% 

Skupaj 
f 53 49 102 

f %   52,0% 48,0% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Izsledki učiteljev iz Ljubljane in Pomurja so pokazali statistično pomembne razlike (χ
2
 = 

3,898; P = 0,048). Več kot polovica (58 %) učiteljev iz Ljubljane po govornem nastopu ne 

naredi analize nastopa. V Pomurju učitelji v več kot polovici (61,5 %) primerov naredijo 

analizo nastopa po govornem nastopu. Moja predvidevanja se niso potrdila, saj se med 

razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja pojavljajo razlike glede analize govornega 

nastopanja pri pouku, zato hipotezo zavračam. 
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Preglednica 117: Analiza govornega nastopa učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških 

fakultetah, po govornem nastopu pri pouku 

 

INTERPRETACIJA  

Analizo nastopa naredi več kot polovica (58,2 %) učiteljev, ki so se izobraževali na Pedagoški 

fakulteti v Mariboru. Učitelja, ki sta se izobraževala na Pedagoški fakulteti v Kopru, analize 

po govornem nastopu ne delata. Prav tako več kot polovica (53,3 %) učiteljev, ki se je 

izobraževala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, ne dela analiz po govornem nastopu pri 

pouku. Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji, ki so študirali na 

različnih pedagoških fakultetah, ne pojavljajo razlike glede analize govornega nastopanja pri 

pouku, zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 

3,521; P = 0,172). 

 

 

 

 

 

 

 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Ali po govornem nastopu pri pouku 

naredite analizo nastopa? 

Skupaj 

Da Ne 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 32 23 55 

f %  58,2% 41,8% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 21 24 45 

f %  46,7% 53,3% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 0 2 2 

f %  0,0% 100,0% 100,0% 

Skupaj 
f 53 49 102 

f %  52,0% 48,0% 100,0% 
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3.6.11.2 Analiza govornega nastopanja v dejavnostih, povezanih s šolo 

 

Preglednica 118: Analiza učiteljev z različnim številom let delovne dobe po govornem 

nastopu v dejavnostih, povezanih s šolo 

ČAS POUČEVANJA 

(leta) 

 

Ali po govornem nastopu v dejavnostih, povezanih s 

šolo, naredite analizo nastopa? 

Skupaj 

Da Ne 

 

0–10 
f 12 12 24 

f %   50,0% 50,0% 100,0% 

10–20 
f 17 13 30 

f %   56,7% 43,3% 100,0% 

20–30 
f 22 11 33 

f %   66,7% 33,3% 100,0% 

30–40 
f 9 6 15 

f %   60,0% 40,0% 100,0% 

Skupaj 
f 60 42 102 

f %   58,8% 41,2% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Večina (58,8 %) vseh učiteljev po govornem nastopu v dejavnostih, povezanih s šolo, naredi 

analizo nastopa. Pri učiteljih, ki poučujejo 0–10 let, je polovica (50 %) takšnih učiteljev, ki 

delajo analize govornega nastopa. Pri vseh drugih skupinah učiteljev je takšnih učiteljev, ki 

delajo analize govornega nastopa, več kot polovica. Moja predvidevanja se niso potrdila, saj 

se med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe ne pojavljajo razlike glede 

analize govornega nastopanja pri pouku, zato hipotezo zavračam. Raziskava ni pokazala 

statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 1,676; P = 0,642). 
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Preglednica 119: Analiza govornega nastopa učiteljev iz Ljubljane in Pomurja po govornem 

nastopu v dejavnostih, povezanih s šolo 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Ali po govornem nastopu v dejavnostih, povezanih s 

šolo, naredite analizo nastopa? 

Skupaj 

Da Ne 

 

V Ljubljani 
f 26 24 50 

f %   52,0% 48,0% 100,0% 

V Pomurju 
f 34 18 52 

f %   65,4% 34,6% 100,0% 

Skupaj 
f 60 42 102 

f %   58,8% 41,2% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Med razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja se ne pojavljajo razlike glede analize 

govornega nastopanja pri dodatnih dejavnostih, zato hipotezo potrjujem. V Ljubljani in 

Pomurju je več kot polovica (58,8 %) učiteljev, ki delajo analize govornega nastopa. 

Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 1,885; P = 0,170). 

 

Preglednica 120: Analiza govornega nastopa učiteljev, ki so študirali na različnih pedagoških 

fakultetah, po govornem nastopu v dejavnostih, povezanih s šolo 

DODIPLOMSKO 

ŠTUDIRANJE 

 

Ali po govornem nastopu v dejavnostih, 

povezanih s šolo, naredite analizo nastopa? 

Skupaj 

Da Ne 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 34 21 55 

f %   61,8% 38,2% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 26 19 45 

f %   57,8% 42,2% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 0 2 2 

f %   0,0% 100,0% 100,0% 

Skupaj 
f 60 42 102 

f %  58,8% 41,2% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Moja predvidevanja so se potrdila, saj se med razrednimi učitelji, ki so študirali na različnih 

pedagoških fakultetah, ne pojavljajo razlike glede analize govornega nastopanja pri dodatnih 

dejavnostih, zato hipotezo potrjujem. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 

= 3,081; P = 0,214). Več kot polovica (58,8 %) učiteljev, ki so se izobraževali na Pedagoški 

fakulteti v Mariboru in Ljubljani, dela analize govornega nastopa. Učitelja, ki sta se 

izobraževala na Pedagoški fakulteti v Kopru analiz govornega nastopa ne delata.  

 

3.6.11.3 Izvajanje analize govornega nastopa pri pouku 

 

Preglednica 121: Izvajanje analize govornega nastopa učiteljev z različnim številom let 

delovne dobe pri pouku 

ČAS POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako naredite analizo nastopa? Skupaj 

S 

posnetkom 

Prosim koga, da me posluša 

in nato oceni 

Drugo 

 

0–10 
f 0 9 4 13 

f %   0,0% 69,2% 30,8% 100,0% 

10–20 
f 0 8 8 16 

f %   0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

20–30 
f 0 10 4 14 

f %   0,0% 71,4% 28,6% 100,0% 

30–40 
f 1 5 4 10 

f %   10,0% 50,0% 40,0% 100,0% 

Skupaj 
f 1 32 20 53 

f %   1,9% 60,4% 37,7% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Največ (60,4 %) učiteljev naredi analizo nastopa tako, da prosi koga, da ga ta posluša in nato 

oceni. Pri učiteljih, ki poučujejo 10–20 let, je pol (50 %) učiteljev, ki prosijo, da jih kdo 

posluša in nato oceni, in pol (50 %) takšnih, ki analizo naredijo sami (samoanaliza). 

Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 6,346; P = 0,386). Eden učitelj je 
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pod drugo napisal, da naredi analizo s pogovorom, vsi drugi učitelji so pod drugo napisali, da 

naredijo analizo govornega nastopa sami s samoanalizo. 

 

Preglednica 122: Izvajanje analize govornega nastopa učiteljev iz Ljubljane in Pomurja pri 

pouku 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako naredite analizo nastopa? Skupaj 

S posnetkom Prosim koga, da me posluša 

in nato oceni 

Drugo 

 

V Ljubljani 
f 1 12 8 21 

f %   4,8% 57,1% 38,1% 100,0% 

V Pomurju 
f 0 20 12 32 

f %   0,0% 62,5% 37,5% 100,0% 

Skupaj 
f 1 32 20 53 

f %  1,9% 60,4% 37,7% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Analizo nastopa največ (60,4 %) učiteljev iz Ljubljane in Pomurja naredi tako, da prosi 

nekoga, da jih posluša in nato oceni. V Ljubljani eden (4,8 %) učitelj naredi analizo nastopa s 

posnetkom. V Ljubljani je eden od učiteljev pod drugo napisal, da analizo naredi s 

pogovorom, vsi drugi so napisali, da naredijo samoanalizo. V Pomurju so učitelji pod drugo 

zapisovali, da naredijo po govornem nastopu samoanalizo. Raziskava ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (χ
2
 = 1,585; P = 0,453). 
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Preglednica 123: Izvajanje analize govornega nastopa učiteljev, ki so študirali na različnih 

pedagoških fakultetah, pri pouku 

DODIPLOMSKO ŠTUDIRANJE 

 

Kako naredite analizo nastopa? Skupaj 

S 

posnetkom 

Prosim koga, da me 

posluša in nato oceni 

Drugo 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 0 20 12 32 

f %   0,0% 62,5% 37,5% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 1 12 8 21 

f %   4,8% 57,1% 38,1% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 

f %   

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

Skupaj 
f 1 32 20 53 

f %   1,9% 60,4% 37,7% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

S posnetkom naredi analizo govornega nastopa eden (4,8 %) učitelj, ki se je izobraževal na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Učitelja (100 %), ki sta se izobraževala na Pedagoški fakulteti 

v Kopru, analize govornega nastopa ne delata. Učitelji, ki so se dodiplomsko izobraževali na 

Pedagoški fakulteti v Mariboru in Ljubljani, v večini (60,4 %) naredijo analizo tako, da koga 

prosijo, da jih posluša in nato oceni. Dvajset (37,7 %) učiteljev analizo naredi tudi na druge 

načine. Eden od teh učiteljev naredi analizo s pogovorom, vsi drugi učitelji pa naredijo 

samoanalizo. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 1,585; P = 0,453). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kocbek, M.: Mnenja učiteljev/učiteljic razrednega pouka o svoji zmožnosti govornega nastopanja, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2013. 

136 

 

3.6.11.4 Izvajanje analize govornega nastopa v dejavnostih, povezanih s šolo 

 

Preglednica 124: Izvajanje analize govornega nastopa učiteljev z različnim številom let 

delovne dobe v dejavnostih, povezanih s šolo 

ČAS POUČEVANJA 

(leta) 

 

Kako naredite analizo nastopa? Skupaj 

S 

posnetkom 

Prosim koga, da me posluša 

in nato oceni 

Drugo 

 

0–10 
f 0 9 3 12 

f %   0,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

10–20 
f 1 10 6 17 

f %   5,9% 58,8% 35,3% 100,0% 

20–30 
f 1 17 4 22 

f %   4,5% 77,3% 18,2% 100,0% 

30–40 
f 1 5 3 9 

f %   11,1% 55,6% 33,3% 100,0% 

Skupaj 
f 3 41 16 60 

f %   5,0% 68,3% 26,7% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

Analizo govornega nastopa najpogosteje učitelji naredijo s pomočjo drugega učitelja/kolega. 

Več kot polovica (68,3 %) vseh učiteljev naredi analizo tako, da prosi koga, da jih posluša in 

nato oceni. Pri učiteljih, ki poučujejo 10–20, 20–30 in 30–40 let, je po eden učitelj, ki naredi 

analizo s pomočjo posnetka. Šestnajst (26,7 %) učiteljev iz vseh skupin naredi analizo na 

druge načine. En učitelj, ki poučuje 30–40 let, naredi analizo s pogovorom, vsi drugi učitelji 

naredijo samoanalizo. Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 3,314; P = 

0,769). 
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Preglednica 125: Izvajanje analize govornega nastopa učiteljev iz Ljubljane in Pomurja v 

dejavnostih, povezanih s šolo 

OBMOČJE 

POUČEVANJA 

 

Kako naredite analizo nastopa? Skupaj 

S 

posnetkom 

Prosim koga, da me posluša 

in nato oceni 

Drugo 

 

V Ljubljani 
f 2 15 9 26 

f %   7,7% 57,7% 34,6% 100,0% 

V Pomurju 
f 1 26 7 34 

f %   2,9% 76,5% 20,6% 100,0% 

Skupaj 
f 3 41 16 60 

f %   5,0% 68,3% 26,7% 100,0% 

 

INTERPRETACIJA  

V Ljubljani in Pomurju največ učiteljev analizo govornega nastopa naredi tako, da prosi 

nekoga, da jih posluša in nato oceni. Teh učiteljev je več kot polovica (68,3 %). S posnetkom 

naredijo analizo govornega nastopa trije (5 %) učitelji, dva iz Ljubljane in eden iz Pomurja. 

Učitelji naredijo analize govornega nastopa tudi na druge načine. En učitelj iz Ljubljane 

naredi analizo s pogovorom, drugih petnajst učiteljev naredi samoanalizo govornega nastopa. 

Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 2,513; P = 0,285). 

 

Preglednica 126: Izvajanje analize govornega nastopa učiteljev, ki so študirali na različnih 

pedagoških fakultetah,v dejavnostih, povezanih s šolo 

DODIPLOMSKO ŠTUDIRANJE 

 

Kako naredite analizo nastopa? Skupaj 

S 

posnetkom 

Prosim koga, da me 

posluša in nato oceni 

Drugo 

 

Na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru 

f 1 25 8 34 

f %  2,9% 73,5% 23,5% 100,0% 

Na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani 

f 2 16 8 26 

f %  7,7% 61,5% 30,8% 100,0% 

 Na Pedagoški fakulteti v 

Kopru 

f 0 0 0 0 

 f % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Skupaj 
f 3 41 16 60 

f %  5,0% 68,3% 26,7% 100,0% 
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INTERPRETACIJA  

Največ (68,3 %) učiteljev, ki so se izobraževali na Pedagoški fakulteti v Mariboru in Ljubljani 

naredi analizo govornega nastopa tako, da prosi koga, da jih posluša in nato oceni. Dva (7,7 

%) učitelja z ljubljanske fakultete in eden (2,9 %) z mariborske fakultete naredijo analizo s 

posnetkom. Osem (23,5 %) učiteljev z mariborske in osem (30,8 %) z ljubljanske fakultete 

naredijo analizo govornega nastopa na drugačen način. En učitelj iz Ljubljane naredi analizo s 

pogovorom, vseh drugih petnajst učiteljev naredi samoanalizo govornega nastopa. Raziskava 

ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ
2
 = 1,265; P = 0,531). 

 

3.7 Zaključek 

 

Učitelji razrednega pouka so lastno mnenje o svoji zmožnosti govornega nastopanja podali z 

reševanjem anketnega vprašalnika.  

 

H 1: Z raziskavo sem potrdila zastavljene hipoteze, da se med učitelji z različnim številom let 

delovne dobe(učitelji iz Ljubljane in Pomurja; učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških 

fakultetah) ne pojavljajo razlike glede tega, v katerem delu učne ure ti govorno nastopajo. 

Največkrat nastopajo v uvodnem delu učne ure. Učitelji ob pouku največkrat še govorno 

nastopajo na roditeljskih sestankih. Najmanj učitelji govorno nastopajo na prireditvah.  

 

H 2: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se ne pojavljajo razlike 

glede tega, ali so se po dokončanem študiju dodatno izobraževali, zato svojo hipotezo 

zavračam. Prav tako se ne pojavljajo razlike glede izobraževanja po dokončanem študiju pri 

učiteljih iz Ljubljane in Pomurja in učiteljih, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, 

zato ti  hipotezi potrjujem.   

 

H 3: Največ učiteljev razrednega pouka poučuje v knjižnem pogovornem jeziku, temu sledi 

poučevanje v zbornem knjižnem jeziku. Učitelji v narečju govorno ne nastopajo. Potrjujem 

hipoteze, da se ne pojavljajo razlike glede tega, katero socialno zvrst razredni učitelji (z 
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različnim številom let delovne dobe; iz Ljubljane in Pomurja; ki so študirali na različnih 

pedagoških fakultetah) uporabljajo pri govornem nastopu.  

 

H 4: Razlike se med učitelji z različnim številom let delovne dobe glede tega, kako se 

ocenjujejo kot govorci, ne pojavljajo, zato hipotezo zavračam. Tudi med učitelji iz Ljubljane 

in Pomurja in med učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, ni razlik glede 

tega, kako se ocenjujejo kot govorci. Svoji hipotezi, da med temi učitelji ni razlik, potrjujem. 

Največ učiteljev razrednega pouka je mnenja, da so povprečni govorniki. Ni učitelja, ki bi se 

ocenil kot slab govornik.  

 

H 5: Pri učiteljih razrednega pouka se pojavljajo razlike glede tega, katero obliko javnega 

govora najpogosteje uporabljajo pri pouku. Učitelji, ki poučujejo 20–30 let, največkrat 

uporabljajo govor na podlagi opornih točk, preostali učitelji uporabljajo prosti govor brez 

zapisa, a z miselno pripravo. Govor na podlagi opornih točk večkrat uporabljajo učitelji v 

Pomurju, v Ljubljani pa večkrat uporabljajo prosti govor brez zapisa, a z miselno pripravo. 

Učitelji, ki so študirali na Pedagoški fakulteti v Mariboru, največkrat uporabljajo govor na 

podlagi opornih točk, učitelji iz ljubljanske fakultete največkrat uporabljajo prosti govor brez 

zapisa, a z miselno pripravo. Učitelja, ki sta se izobraževala na koprski fakulteti, sta eden za 

govor na podlagi opornih točk, drugi pa za prosti govor brez zapisa, a z miselno pripravo. Vse 

tri hipoteze glede tega, da se ne pojavljajo razlike glede tega, katero obliko javnega govora 

uporabljajo učitelji pri pouku, potrjujem. Hipoteze, da se med razrednimi učitelji ne pojavljajo 

razlike glede tega, katero obliko javnega govora uporabljajo pri dodatnih dejavnostih, 

potrjujem. Učitelji z različnim številom let delovne dobe, učitelji iz Ljubljane in Pomurja in 

učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, največkrat pri dodatnih dejavnostih 

uporabljajo govor na podlagi opornih točk. Najmanjkrat se uporablja govor brez poprejšnje 

miselne priprave.  

 

H 6: Tisti učitelji, ki poučujejo 10–20let, najpogosteje od pripomočkov uporabljajo 

interaktivno  tablo. Vsi drugi učitelji največkrat uporabljajo tablo. Hipotezo, da se med učitelji 

z različnim številom let delovne dobe ne pojavljajo razlike glede tega, katere pripomočke 

uporabljajo pri pouku, potrjujem. V Ljubljani in Pomurju učitelji od pripomočkov 
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najpogosteje uporabljajo interaktivno tablo;hipotezo, da se med njimi ne pojavljajo razlike 

glede tega, katere pripomočke uporabljajo pri pouku, potrjujem. V Ljubljani interaktivno 

tablo uporabljajo večkrat kot v Pomurju. Potrjujem tudi hipotezo za učitelje, ki so študirali na 

različnih pedagoških fakultetah, saj med njimi ni razlik glede tega, katere pripomočke 

uporabljajo pri pouku. Tudi ti učitelji največkrat uporabljajo tablo. Pri dodatnih dejavnostih se 

med učitelji iz Ljubljane in Pomurja pojavljajo razlike glede tega, katere pripomočke razredni 

učitelji uporabljajo pri dodatnih dejavnostih, zato svojo hipotezo zavračam. Vsi učitelji 

največkrat pri dodatnih dejavnostih od pripomočkov uporabljajo interaktivno tablo. 

Predvidevanje, da se med učitelji z različnim številom let delovne dobe in med učitelji, ki so 

študirali na različnih pedagoških fakultetah,ne pojavljajo razlike glede tega, katere 

pripomočke uporabljajo pri dodatnih dejavnostih, potrjujem.  

 

H 7: Čas poučevanja ne vpliva na razlike glede pojavljanja treme pred govornim nastopom pri 

pouku. Med učitelji z različnim številom let delovne dobe ni razlik glede pojavljanja treme, 

ker se pri večini učiteljev trema ne pojavlja, zato hipotezo zavračam. Pri učiteljih iz Ljubljane 

in Pomurja in učiteljih, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, se ne pojavljajo 

razlike glede treme pred govornim nastopanjem pri pouku, zato hipotezi potrjujem. Učitelji 

najpogosteje nimajo treme pred govornim nastopom pri pouku. Glede treme pred govornim 

nastopom pri dodatnih dejavnostih se ne pojavljajo razlike med razrednimi učitelji z različnim 

številom let delovne dobe, zato hipotezo zavračam. Učitelji, ki poučujejo 10–20 in 20–30 let, 

imajo največkrat tremo včasih. Največ učiteljev, ki poučujejo 0–10 let, ima tremo včasih ali 

redko. Največkrat imajo redko tremo tisti učitelji, ki poučujejo 30–40 let. Hipotezi, da se med 

razrednimi učitelji iz Ljubljane in Pomurja in učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških 

fakultetah, ne pojavljajo razlike glede treme pred govornim nastopom pri dodatnih 

dejavnostih, potrjujem. Učitelji imajo včasih tremo pred govornim nastopanjem pri dodatnih 

dejavnostih. Med govornim nastopanjem učiteljev z različnim številom let delovne dobe se ne 

pojavljajo razlike glede treme pri pouku, zato hipotezo zavračam. Pri vseh učiteljih se trema 

najpogosteje pojavlja redko ali se ne pojavlja. Tudi pri učiteljih iz Ljubljane in Pomurja in 

učiteljih, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, se ne pojavljajo razlike glede 

treme med govornim nastopanjem pri pouku, zato ti hipotezi potrjujem. Prav tako se tudi pri 

teh učiteljih trema najpogosteje pojavlja redko ali se ne pojavlja. Zavračam hipotezo, da se 

med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe pojavljajo razlike glede treme 

med govornim nastopanjem pri dodatnih dejavnostih. Trema se pri učiteljih pojavlja redko ali 
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včasih. Prav tako zavračam hipotezo, da se med učitelji iz Ljubljane in Pomurja ne pojavljajo 

razlike glede treme med govornim nastopanjem pri dodatnih dejavnostih. V Ljubljani se trema 

največkrat pojavlja redko, v Pomurju pa včasih. Potrjujem pa hipotezo, da se med razrednimi 

učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, ne pojavljajo razlike glede treme 

med govornim nastopanjem pri dodatnih dejavnostih. Pri teh učiteljih se trema pojavlja včasih 

ali redko.  

 

H 8: Napake med govornim nastopanjem se pojavljajo pri večini učiteljev razrednega pouka. 

Med učitelji z različnim številom let delovne dobe se ne pojavljajo razlike glede tega, katere 

napake delajo med govornim nastopom pri pouku, zato zastavljeno hipotezo potrjujem. 

Hipotezo, da se ne pojavljajo razlike glede tega, katere napake delajo učitelji iz Ljubljane in 

Pomurja, zavračam. Razlike se pojavljajo pri vzdrževanju očesnega stika z občinstvom, saj 

teh napak učitelji iz Ljubljane najpogosteje ne delajo, učitelji iz Pomurja pa napake delajo 

redko. Zavračam tudi hipotezo, da se med učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških 

fakultetah, ne pojavljajo razlike glede tega, katere napake delajo med govornim nastopom pri 

pouku. Razlike med učitelji se pojavljajo pri gibanju po prostoru in vzdrževanju očesnega 

stika z občinstvom. Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe, učitelji iz 

Ljubljane in Pomurja in učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, se ne 

pojavljajo razlike glede tega, katere napake delajo med govornim nastopanjem pri dodatnih 

dejavnostih, zato vse tri hipoteze potrjujem.  

 

H 9: Pri pripravi na govorno nastopanje učiteljev z različnim številom let delovne dobe pri 

pouku se ne pojavljajo razlike, zato hipotezo zavračam. Več kot polovica učiteljev se na 

govorni nastop pripravlja. Za učitelje sta najpomembnejši priprava načrta v obliki točk ali 

miselnega vzorca in urejanje gradiva v smiselno celoto. Skoraj polovica učiteljev se na 

govorni nastop pripravlja do 30 minut, nekoliko več kot 30 odstotkov učiteljev pa se na 

govorni nastop pripravlja do ene ure. Hipotezi, da se med učitelji iz Ljubljane in Pomurja in 

učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah,ne pojavljajo razlike glede priprave 

na govorno nastopanje pri pouku, potrjujem. Pri obeh skupinah učiteljev sta pri pripravi na 

govorni nastop za učitelje najpomembnejši priprava načrta v obliki točk ali miselnega vzorca 

in urejanje gradiva v smiselno celoto. Največ učiteljev se na govorni nastop pripravlja do 30 

minut, tem pa sledijo učitelji, ki se na nastop pripravljajo do ene ure. Potrjujem hipotezi, da se 
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med učitelji iz Ljubljane in Pomurja in učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških 

fakultetah, ne pojavljajo razlike glede priprave na govorno nastopanje pri dodatnih 

dejavnostih. Zavračam pa hipotezo, da se med razrednimi učitelji z različnim številom let 

delovne dobe pojavljajo razlike glede priprave na govorno nastopanje pri dodatnih 

dejavnostih. Za vse učitelje sta najpomembnejši priprava načrta v obliki točk ali miselnega 

vzorca in urejanje gradiva v smiselno celoto. Skoraj polovica učiteljev se na govorni nastop 

pripravlja več kot eno uro, nekoliko manj učiteljev pa do ene ure. 

 

H 10: Moja predvidevanja se niso potrdila, saj se med učitelji z različnim število let delovne 

dobe ne pojavljajo razlike glede analize govornega nastopa pri pouku, zato hipotezo 

zavračam. Prav tako zavračam hipotezo, da se med učitelji iz Ljubljane in Pomurja ne 

pojavljajo razlike glede analize govornega nastopa pri pouku. V Pomurju je 61 odstotkov 

učiteljev, ki po govornem nastopu naredijo analizo. Hipotezo, da se med razrednimi učitelji, 

ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, ne pojavljajo razlike glede analize 

govornega nastopanja pri pouku, potrjujem. Največ učiteljev analizo naredi tako, da prosi 

nekoga, da ga posluša in nato oceni. Med razrednimi učitelji se ne pojavljajo razlike glede 

analize govornega nastopanja pri dodatnih dejavnostih. Med razrednimi učitelji z različnim 

številom let delovne dobe se tako ne pojavljajo razlike glede analize govornega nastopanja in 

zastavljeno hipotezo zavračam. Potrjujem pa hipotezi, da se med učitelji iz Ljubljane in 

Pomurja in učitelji, ki so študirali na različnih pedagoških fakultetah, ne pojavljajo razlike 

glede analize govornega nastopanja pri dodatnih dejavnostih. Učitelji najpogosteje naredijo 

analizo govornega nastopa tako, da prosijo nekoga, da jih posluša in nato oceni. 

 

S pomočjo izsledkov sem dobila odgovore na vprašaja o govornem nastopanju učiteljev. 

Ugotovila sem, da učitelji ne delajo veliko napak med govornim nastopanjem pred učenci. Pri 

učiteljih se včasih pojavi trema, ki vpliva na njihove napake. Pri učiteljih, pri katerih smo 

imeli študentje pedagoško prakso, se je po mojem mnenju pojavljajo več napak, kar pa je bila 

posledica večje treme, zaradi prisotnosti študentov. Ker je večina učiteljev povprečnih 

govornikov, bi bilo po mojem mnenju dobro, da bi se učitelji pogosteje udeležili dodatnega 

izobraževanja in postali boljši govorniki.  
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PRILOGA 

 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Sem Martina Kocbek in končujem študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Prosim vas, da mi 

z reševanjem anketnega vprašalnika pomagate pridobiti podatke, potrebne za analizo v 

diplomskem delu z naslovom Mnenja učiteljev/učiteljic razrednega pouka o svoji 

zmožnosti govornega nastopanja. Vprašalnik je anonimen, zato vas prosim, da odgovarjate 

iskreno. 

 

1. Koliko časa poučujete?  ________ let. (Dopolnite.)  

 

2. Kje poučujete? (Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.) 

A) V Ljubljani. 

B) V Pomurju. 

 

3. Kje ste dodiplomsko študirali? (Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.) 

A) Na Pedagoški fakulteti v Mariboru. 

B) Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

C) Na Pedagoški fakulteti v Kopru. 

4. Ali ste se na področju govornega nastopanja dodatno izobraževali na seminarjih? 

(Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.) 

A) Da. 

B) Ne. 

 

4.1 Če ste pri 4. vprašanju obkrožili A, koliko časa? (Dopolnite.) 

 

__________ ur. 

 

5. Katero pridobljeno znanje z dodatnega izobraževanja vam pri delu najbolj 

koristi?  
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

6. Verjetno največkrat govorno nastopate pri pouku. V katerih okoliščinah pa še 

največkrat govorno nastopate pri svojem poklicnem delu? (Obkrožite črko pred 

ustreznim odgovorom.) 

A) Na roditeljskih sestankih. 

B) Pred kolegi/učitelji v šoli. 

C) Na prireditvah. 

Č)  Drugo: ______________ 
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7. V katerem delu učne ure v glavnem govorno nastopate? (Obkrožite črko pred 

ustreznim odgovorom.) 

A) V uvodnem delu učne ure. 

B) V osrednjem delu učne ure. 

C) V sklepnem delu učne ure. 

 

8. V kateri jezikovni zvrsti v glavnem govorno nastopate? (Obkrožite črko pred 

ustreznim odgovorom.) 

A) V zbornem knjižnem jeziku. 

B) V knjižnem pogovornem jeziku. 

C) V pokrajinskem pogovornem jeziku. 

Č)  V narečju. 

 

9. Katero obliko javnega govora v glavnem uporabljate na govornih nastopih pri 

pouku? (Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.)  

A) Govor na podlagi zapisanega besedila. 

B) Govor na podlagi opornih točk. 

C)  Prosti govor brez zapisa, a z miselno pripravo. 

Č)  Govor brez poprejšnje miselne priprave. 

 

10. Katero obliko javnega govora v glavnem uporabljate na govornih nastopih v 

dejavnostih, povezanih s šolo? (Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.)  

A) Govor na podlagi zapisanega besedila.  

B) Govor na podlagi opornih točk. 

C)  Prosti govor brez zapisa, a z miselno pripravo. 

Č)  Govor brez poprejšnje miselne priprave. 

 

11. Katere pripomočke v glavnem uporabljate pri govornem nastopu pri pouku? 

(Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.) 

A) Prosojnice. 

B) Tablo. 

C) Interaktivno tablo.  

Č)  Ne uporabljam pripomočkov. 

D)  Drugo: ________________________________ 

 

12. Katere pripomočke v glavnem uporabljate pri govornem nastopuv dejavnostih, 

povezanih s šolo? (Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.) 

A) Prosojnice. 

B) Tablo. 

C) Interaktivno tablo.  

Č)  Ne uporabljam pripomočkov. 

D)  Drugo: ________________________________ 
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13. Kako pogosto se vam med govornim nastopanjem pojavi trema? (V preglednici 

odgovor označite s križcem.) 

 Med poukom Med govornim nastopanjem v 

dejavnostih, povezanih s šolo 

Vedno   

Pogosto   

Včasih   

Redko   

Nikoli   

 

14. Kako pogosto se trema pri vas odraža na spodaj naštete načine med govornim 

nastopanjem pri pouku? (V preglednici odgovor označite s križcem.)  

 ZELO 

POGOSTO 

POGOSTO VČASIH REDKO  NIKOLI 

Tresenje rok, nog      

Cmok v grlu      

Težko dihanje      

Drhtenje glasu      

Hitro govorjenje      

Zardevanje      

Potenje      

Zatikanje      

Drugo: 

____________ 

     

 

 

15. Kako pogosto se trema pri vas odraža na spodaj naštete načine med govornim 

nastopanjem v dejavnostih, povezanih s šolo? (V preglednici odgovor označite s 

križcem.)  

 ZELO 

POGOSTO 

POGOSTO VČASIH REDKO  NIKOLI 

Tresenje rok, nog      

Cmok v grlu      

Težko dihanje      

Drhtenje glasu      

Hitro govorjenje      

Zardevanje      

Potenje      

Zatikanje      

Drugo: 

____________ 
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16. Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake v zvezi z navedenimi 

prvinami v levem stolpcu pri pouku? (V preglednici odgovor označite s križcem.)  

 

 ZELO 

POGOSTO 

POGOSTO VČASIH REDKO  NIKOLI 

Gibanje po prostoru.      

Telesna drža.      

Kretnje rok.      

Mimika obraza 

(kremženje). 

     

Spreminjanje tona in 

barve glasu. 

     

Primerna hitrost 

govorjenja. 

     

Ustrezno jakost glasu.      

Vzdrževanje očesnega 

stika z občinstvom. 

     

Tekoče govorjenje brez 

mašil. 

     

 

17. Kako pogosto med govornim nastopanjem delate napake v zvezi z navedenimi 

prvinami v levem stolpcu v dejavnostih, povezanih s šolo? (V preglednici odgovor 

označite s križcem.)  

 

 ZELO 

POGOSTO 

POGOSTO VČASIH REDKO  NIKOLI 

Gibanje po prostoru.      

Telesna drža.      

Kretnje rok.      

Mimika obraza 

(kremženje). 

     

Spreminjanje tona in 

barve glasu. 

     

Primerno hitrost 

govorjenja. 

     

Ustrezno jakost glasu.      

Vzdrževanje očesnega 

stika z občinstvom. 

     

Tekoče govorjenje brez 

mašil. 
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18. Ali se pripravljate na govorno nastopanje? (V preglednici odgovor označite s 

križcem.)  

 Za pouk Za nastopanje v dejavnostih, 

povezanih s šolo 

Da   

Ne   

Včasih sem se   

Redko   

 

18.1 Če ste na 18. vprašanje odgovorili z da, kaj je za vas pomembno pri pripravi na 

govorno nastopanje? (V preglednici odgovor označite s križcem.)  

 Za pouk Za nastopanje v dejavnostih, 

povezanih s šolo 

Odločitev za temo besedila.   

Priprava načrta v obliki točk ali 

miselnega vzorca. 

  

Urejanje gradiva v smiselno 

celoto. 

  

Izbiranje ustreznih  jezikovnih 

prvin. 

  

 

 

18.2 Če ste na 18. vprašanje odgovorili z da, koliko časa se običajno pripravljate na 

govorni nastop? (V preglednici odgovor označite s križcem.) 

 Za pouk Za nastopanje v dejavnostih, 

povezanih s šolo 

Nič.   

Do 30 minut.   

Do 1 ure.   

Več kot 1 uro.   
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18.3 Če ste na 18. vprašanje odgovorili z da, ocenite, kako pomembni se vam zdijo 

naslednji koraki pri pripravi na govorni nastop za pouk. (V preglednici odgovor 

zaznamujte s križcem.) 

 ZELO 

POMEMB-

NO 

POMEMB-

NO 

NITI 

POMEMB-

NO NITI 

NEPO-

MEMBNO 

NEPO-

MEMBNO 

SPLOH NI 

PO- 

MEMBNO 

Odločitev, kaj bo 

namen in kaj tema 

besedila. 

     

Zbiranje podatkov o 

temi.  

     

Ureditev zbranega 

gradiva v smiselno 

celoto. 

     

Izbira ustreznih 

jezikovnih prvin. 

     

 

18.4 Če ste na 18. vprašanje odgovorili z da, ocenite, kako pomembni se vam zdijo 

naslednji koraki pri pripravi na govorni nastop v dejavnostih, povezanih s šolo. (V 

preglednici odgovor zaznamujte s križcem.) 

 ZELO 

POMEMB-

NO 

POMEMB-

NO 

NITI 

POMEMB-

NO NITI 

NEPO-

MEMBNO 

NEPO-

MEMBNO 

SPLOH NI 

PO- 

MEMBNO 

Odločitev, kaj bo 

namen in kaj tema 

našega besedila. 

     

Zbiranje podatkov o 

temi. 

     

Ureditev zbranega 

gradiva v smiselno 

celoto. 

     

Izbira ustreznih 

jezikovnih prvin. 
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19. Kako pogosto se vam pred govornim nastopanjem pojavi trema? (V preglednici 

odgovor označite s križcem.) 

 Pred poukom Pred nastopanjem v dejavnostih, 

povezanih s šolo 

Vedno   

Pogosto   

Včasih   

Redko   

Nikoli   

 

20. Kako pogosto se trema pri vas odraža na spodaj naštete načine pred govornim 

nastopanjem pri pouku? (V preglednici odgovor označite s križcem.)  

 ZELO 

POGOSTO 

POGOSTO VČASIH REDKO  NIKOLI 

Tresenje rok, nog      

Cmok v grlu      

Težko dihanje      

Drhtenje glasu      

Hitro govorjenje      

Zardevanje      

Potenje      

Zatikanje      

Drugo: 

____________ 

     

 

21. Kako pogosto se trema pri vas odraža na spodaj naštete načine pred govornim 

nastopanjem v dejavnostih, povezanih s šolo? (V preglednici odgovor označite s 

križcem.)  

 ZELO 

POGOSTO 

POGOSTO VČASIH REDKO  NIKOLI 

Tresenje rok, nog      

Cmok v grlu      

Težko dihanje      

Drhtenje glasu      

Hitro govorjenje      

Zardevanje      

Potenje      

Zatikanje      

Drugo: 

____________ 

     

 

 

 

 

 



Kocbek, M.: Mnenja učiteljev/učiteljic razrednega pouka o svoji zmožnosti govornega nastopanja, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2013. 

152 

 

22. Ali po govornem nastopu pri pouku naredite analizo nastopa? (Obkrožite črko 

pred ustreznim odgovorom.) 

A) Da. 

B) Ne. 

 

22.1 Če ste na 22. Vprašanje odgovorili z A, kako? (Obkrožite črko pred ustreznim 

odgovorom.) 

A) S posnetkom. 

B) Prosim koga, da me posluša in nato oceni. 

C) Drugo: _______________________ 

 

23. Ali po govornem nastopu v dejavnostih, povezanih s šolo, naredite analizo 

nastopa? (Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.) 

A) Da. 

B) Ne. 

 

23.1 Če ste na 23. vprašanje odgovorili z A, kako? (Obkrožite črko pred ustreznim 

odgovorom.) 

A) S posnetkom. 

B) Prosim koga, da me posluša in nato oceni. 

C) Drugo: _______________________ 

 

24. Kako bi se ocenili kot govornik? (Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.) 

A) Sem dober govornik. 

B) Sem povprečen govornik. 

C) Sem slab govornik. 

 

25. Kaj bi izboljšali pri svojem govornem nastopu? (Naštejte.) 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 

 

 

Hvala za odgovore. 

 


