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IZVLEČEK 

Učitelji veliko govorno nastopajo, zato morajo zmožnost učinkovitega govornega 

nastopanja zavestno razvijati. Pričakuje se, da je učitelj dober govorec, da zna podati 

vsebino, pritegniti pozornost in vzbuditi zanimanje. Znanje o govornem nastopanju 

pripomore k izboljšanju in nadgradnji te veščine. V teoretičnem delu diplomskega 

dela sem opredelila retoriko in govorno nastopanje ter dejavnike, ki vplivajo na 

uspešen govorni nastop. Predstavljene so faze tvorjenja enogovornih besedil, 

značilnosti besednega in nebesednega sporočanja, skrb za zdrav glas, trema in 

njeno premagovanje. V empiričnem delu sem raziskala, katero znanje imajo učitelji 

razrednega pouka s področja govornega nastopanja. Vzorec je zajemal 101 učitelja. 

Učitelji – poleg poučevanja v razredu – največkrat govorno nastopajo na roditeljskih 

sestankih. Njihovo znanje se razlikuje glede na posamezno področje. Največ 

učiteljev ocenjuje svoje znanje o govornem nastopanju kot dobro. Število let 

poučevanja ne vpliva na njihovo znanje. Pokazale so se razlike v znanju glede na 

univerzo, ki so jo anketirani obiskovali. Učitelji, ki so se udeležili dodatnega 

izobraževanja s področja retorike ali govornega nastopanja, imajo več znanja kot 

učitelji, ki se izobraževanja niso udeležili. Po mnenju učiteljev na uspešno izvedbo 

govornega nastopa najbolj vpliva temeljita priprava. 

 

KLJUČNE BESEDE:  znanje o govornem nastopanju, besedno sporočanje, 

nebesedno sporočanje, tvorjenje enogovornih besedil, zdrav glas 
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ABSTRACT 

Teacher do many speaking appearances, therefore they have to consciously develop 

their ability of effective speaking appearances. It is expected that the teacher is a 

good speaker, that he knows how to provide content, draw attention and to quicken 

interest. Knowledge on speaking appearance contributes to the improvement and 

upgrade of this skill. In the theoretical part of the thesis I have defined rhetoric, 

speaking appearances and factors that impact the successfulness of the speaking 

appearance. I have presented phases of monologue texts formation, characteristics 

of verbal and non-verbal communication, care for a healthy voice, stage fright and its 

overcoming. In the empirical part we have analyzed, what knowledge on speaking 

appearances have classroom teachers. The sample covered 101 teachers. Besides 

class teaching, teachers most often do speaking appearances on the parent-teacher 

meeting. Their knowledge differs depending on the specific field. They assess their 

knowledge of speaking appearances as well. The number of their teaching years 

does not affect their knowledge. Differences in knowledge appeared regarding the 

university they have attended. Teachers, who attended additional training from the 

fields of rhetoric or speaking appearances, have more knowledge than teachers, who 

did not attend it. According to teachers opinion, good preparation is most important 

for successful speaking appearances. 

 

Key words: knowledge on speaking appearance, verbal communication, non-verbal 

communication, formation of monologue texts, healthy voice 
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1 UVOD 

Učitelj se govornemu nastopanju ne more izogniti. Na učence prenaša znanje ter 

vzgaja z besedo in vzgledom. Ne govori le pred svojimi učenci, ampak tudi pred 

njihovimi starši, učitelji ali pred širšo javnostjo. Pričakuje se, da je učitelj dober 

govorec, da zna podati vsebino, pritegniti pozornost in vzbuditi zanimanje.  

Poznam le peščico ljudi, ki so dobri in prepričljivi govorniki, ne da bi se za to posebej 

trudili. Ocenjevanje lastne zmožnosti govornega nastopanja lahko posameznika 

pomembno zaznamuje. Nekateri se govornemu nastopanju izogibajo, ker menijo, da 

so pri tem neuspešni. Uspešnega govornega nastopanja se lahko naučimo in prav to 

me je spodbudilo, da sem si izbrala temo diplomskega dela s področja govornega 

nastopanja. To zmožnost lahko pri sebi načrtno razvijajo tudi učitelji. Možnosti za 

govorno nastopanje imajo veliko, s tem pa tudi dovolj priložnosti, da se na tem 

področju izboljšujejo. Tisti učitelj, ki uspešno in rad govorno nastopa, je najboljši 

vzgled učencem. Zavedanje lastnega govora vpliva na učiteljevo in tudi učenčevo 

uspešnost.  

V diplomskem delu sem raziskala ozaveščenost učiteljev razrednega pouka o  

govornem nastopanju. V teoretičnem delu sem najprej opredelila retoriko in v njenem 

okviru govorno nastopanje. Ker učitelj kot govorec govorni nastop navadno tvori 

postopoma, sem predstavila faze tvorjenja enogovornih govorjenih besedil, načela 

uspešnega govornega nastopanja ter značilnosti besednega in nebesednega jezika. 

Omenila sem tudi učiteljevo skrb za zdrav glas in soočanje s tremo. V empiričnem 

delu sem ugotavljala, katero znanje imajo učitelji o govornem nastopanju.  
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2 RETORIKA IN GOVORNO NASTOPANJE 

Govorno nastopanje je nepogrešljivi del človeške družbe. Zavedanje o pomenu 

govornega nastopanja se je pojavilo zelo zgodaj; učenje retoričnih veščin je imelo že 

v antiki pomembno vlogo. Obvladovanje retorike je bilo značilno za izobražene ljudi. 

Smernice, ki veljajo danes za učinkovito govorno nastopanje, izhajajo iz retoričnih 

prvin, a se spreminjajo in dopolnjujejo.  

Javni govor se razlikuje od zasebnega. Družbena ureditev in pravica do javnega 

govora sta pripomogli k temu, da javni govor ni dovoljen le izbranemu krogu ljudi, 

ampak vsem ljudem. Glavna značilnost retoričnega nastopa je, da želi govorec na 

poslušalce vplivati in jih o nečem prepričati (Zidar Gale 2007: 16).  

Kennedy (2001: 19) meni, da je retorika prisotna v vsakem sporazumevanju. 

»Retorika v smislu sredstev ali tehnik prepričevanja se pojavlja v vseh človeških 

družbah, nekaj podobnega pa je mogoče odkriti tudi v živalskem sporazumevanju. 

Vsako sporazumevanje vsebuje retoriko. Govorec ali pisec ima neki namen, retorika 

pa določa poti, kako ga doseči ali vsaj poskušati ga doseči v okviru dane kulture«. 

V Antiki so retoriko imenovali »tehne« ali »ars«, kar pomeni veščina, spretnost  in 

tudi umetnost. »Tudi danes retoriko mnogi razumejo kot zbirko estetskih norm in 

pravil pa tudi kot pouk ali sistem navodil, kako dobro, lepo, prepričljivo in učinkovito 

govoriti« (Grabnar  1991: 119).  

Ž. Žagar meni, da retorika ni nikoli sama sebi namen, ampak je pomožni del vseh 

drugih ved. Njena vloga ni le v tem, kako in na kakšen način informacije predstavimo, 

ampak tudi to, kaj govorimo. »Retorika nas uči prav to, kje in kako najti snov za svoj 

govor, kako ga organizirati in ga spraviti v primerno besedno obliko« (Ž. Žagar 2006: 

104).  

Kennedy opredeli retoriko na prvotno in drugotno. Prvotna retorika je ustno dejanje, 

ki se uporablja kot sredstvo prepričevanja v javnem življenju. Pri drugotni retoriki pa 

ima osrednjo vlogo besedilo. Značilne so stalne fraze, tropi in retorične figure. V 

zgodovini se drugotna retorika odraža tudi v slikarstvu, kiparstvu in arhitekturi 

(Kennedy 2001: 20–21). 
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Vsak retorični nastop sestavljajo govornik, poslušalec in predmet razprave oziroma 

vsebina. Vsi trije elementi vplivajo drug na drugega in sooblikujejo nastop. 

Soodvisnost teh treh elementov imenujemo prepričevalni trikotnik (Zidar Gale, Ž. 

Žagar, Žmavc, Pirc 2006: 24). 

 

 

 

 

 

 

      Prepričevalni trikotnik 

Avtorji imajo različne poglede na to, kateri element je pri govornem nastopanju 

najpomembnejši. Skozi zgodovino so se oblikovale tri smeri retorike in vsaka izmed 

njih poudarja enega izmed elementov kot najpomembnejšega. 

Tri smeri retorike so: 

 tehnična retorika,  

 sofistična retorika, 

 filozofska retorika.  

Pri tehnični retoriki je v ospredju sam govor in se ne ukvarja podrobno z govorcem in 

s poslušalcem. Kennedy jo opredeljuje tudi kot »umetelnost prepričevanja«. Pri 

sofistični retoriki je najpomembnejši govorec. Ta s svojim prepričljivim slogom 

govorjenja in z nastopom predstavlja idealnega govornika. Tretja struja, filozofska 

retorika, daje poudarek predvsem sporočilu in njegovemu vplivu na poslušalce 

(Kennedy 2011: 31). 

VSEBINA 

POSLUŠALCI GOVORNIK 
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Kennedy opredeli tudi literarno retoriko. »Velik del grške literature je v nekem smislu 

nagovor, namenjen javnosti; zahteval je javno nastopanje in imel v družbi podobno 

versko ali politično funkcijo kakor govor« (Kennedy 2011: 145).  

Retorika v ožjem pomenu je tudi logično ali razumsko dokazovanje (argumentacija). 

Kadar želimo nekoga o nečem prepričati, moramo uporabiti argumente, ki bodo 

prepričali poslušalca. Osnovno shemo argumentacije predstavljajo trije elementi: 

 osnovni sklep, 

 argument (Zakaj tako mislimo?), 

 utemeljitev (S čim lahko utemeljimo izpeljavo sklepa iz argumenta?).  

Kadar je argumentacija (odvisno od teme, poslušalcev in od stopnje obvladovanja 

argumentacije) zahtevnejša, vključimo v shemo še vsaj enega izmed naslednjih 

elementov:  

 zavrnitev (V katerem primeru sklep ne izhaja iz navedenega argumenta in 

utemeljitve?),  

 kvalifikator (Kdaj je sklep vendarle veljaven, trden?) 

 opora (Kaj podpira našo utemeljitev?).  

Argumentacija je veljavna, če so argumenti sprejemljivi, relevantni in zadostni za dani 

sklep (Ž. Žagar, Domajnko 2006: 68–72). 

Retorika se je skozi zgodovino spreminjala. Na njen razvoj so vplivali družbeni in 

politični dogodki. V 20. in 21. stoletju se začne retorika močno povezovati z 

znanstvenimi disciplinami, predvsem s filozofijo, psihologijo, z antropologijo. »Vlogo 

klasične retorike v sodobni znanstveni misli sta zaznamovali dve poglavitni 

spremembi: prehod od praktičnega vidika na teoretični ter od osredotočenosti na 

javne nagovore k široki paleti ustnih in pisnih zvrsti besednega izražanja« (Kennedy 

2011: 320).  
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Številni avtorji poudarjajo, da je poučevanje retorike v izobraževalnem sistemu nujno, 

saj tako mlade pripravimo na življenje in jim omogočimo, da znajo poiskati argumente 

in aktivno sodelovati v javnem življenju.  

2.1 Učitelj kot govornik 

Učitelji neprestano tvorijo besedila, namenjena javnosti, govor in glas pa sta pri tem 

njegovi temeljni orodji. Vsaka učna ura vsebuje elemente retoričnega nastopa, ki se 

prepletajo z didaktičnimi prvinami.  

Učitelj mora tvoriti jezikovno pravilna, razumljiva, ustrezna in učinkovita enogovorna 

govorjena besedila. Poznavanje načinov tvorjenja teh besedil, upoštevanje načel 

sporočanja ter vedenje o merilih za pripravo in vrednotenje govornih nastopov so 

temelji za kakovosten in sodoben vzgojno-izobraževalni proces (Petek 2011: 73).  

K. Podbevšek (1997: 26) navaja, da mora učitelj neprestano razvijati lastno govorno 

kulturo. Za razvijanje te veščine so potrebni učenje, vaja ter kritično opazovanje 

lastnega in tujega govorjenja.  

Učitelj mora imeti dobro razvito sporazumevalno zmožnost. Srečuje se z veliko 

sporazumevalnimi vlogami. Najpogostejše so: učitelj kot posredovalec informacij, 

učitelj kot spraševalec, učitelj kot poslušalec in svetovalec, učitelj kot vzdrževalec 

discipline in učitelj kot reševalec konfliktov. Osnovna naloga učitelja je, da posreduje 

informacije. Pri tem je pomembno, da je učitelj:  

 jasen in razumljiv (ustrezno strukturira podatke, navezuje novo znanje na 

predznanje in izkušnje, uporablja vidne spremljevalce govora, govori v 

primernem tempu), 

 čustveno zavzet (angažiran, navezuje na interese in zanimanja), 

 sposoben miselno aktivirati udeležence (tvori problemska vprašanja), 

 usklajen v obeh vrstah sporazumevanja – besednem in nebesednem.   

Nebesedno sporočanje v veliki meri vpliva na to, kakšen bo odnos med učiteljem in 

učenci in kako bodo učenci sprejemali učiteljeva sporočila. Poleg besednih sporočil 

učitelj vpliva tudi s svojim glasom (hitrost, intonacija, register, barva, glasnost), s 
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svojim gibanjem, dotikanjem, bližino in razporejenostjo v prostoru ter s svojo 

zunanjostjo (Marentič Požarnik  2000: 231–232).  

T. Zidar Gale (2002: 24) piše, da ima učiteljev govor spoznavno in socialno funkcijo. 

Spoznavna funkcija je predvsem podajanje nove učne snovi in informacij. Za učitelje 

in učence je izjemno pomembna, ker se s spoznavnim govorom prenaša znanje. 

Retorični elementi vplivajo na motivacijo učencev in njihovo pomnjenje. Pomembno 

je, da učitelj v fazi podajanja novega znanja poveže nove informacije s predznanjem 

in z asociacijami, z divergentnimi vprašanji spodbuja radovednost, poda novo znanje 

in iz tega izlušči sklepe (prav tam). 

Socialna funkcija učiteljevega govora se najbolj izrazi pri usmerjanju, spodbujanju, 

nadzorovanju in dvosmerni komunikaciji med učitelji in učenci (prav tam).  

Didaktične igre dobro združujejo obe funkciji – spoznavno in tudi socialno. Z njimi se 

učenci učijo, hkrati pa spodbujajo sodelovanje, poglabljanje odnosov, medsebojno 

komunikacijo. 

Ž. Žagar in Domajnko (2006: 11–12) menita, da gre tudi pri pedagoškem govoru v 

smislu poučevanja za govorništvo, ker mora učitelj vsebino, ki jo podaja učencem, 

argumentirati in jih prepričati o njeni smiselnosti. S tem učencem ne podaja le golih 

dejstev, ampak celostno znanje in širši pogled na določeno vsebino. Argumentacija 

mora biti prilagojena starosti in razvojni stopnji učencev. V praksi je mlajšim učencem 

velikokrat težje argumentirati, ker so omejeni s predznanjem. Ugotavljata tudi, da so 

didaktična načela, ki se pojavljajo v učnih načrtih za posamezne predmete, obenem 

načela tradicionalne retorike, kar kaže na močno povezovanje in prepletanje 

didaktike in retorike (prav tam).  

Avtorja sta naredila tudi retorično analizo pedagoškega govora in poudarila tri ključne 

elemente pedagoškega diskurza: 

 vljudnostne jezikovne strategije kot oblikovalci odnosa med učitelji in učenci, 

  pomen izbire jezikovnih strategij in njihov vpliv na uspešnost pouka,  

 znanje kot rezultat komunikacije. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta    Košir, Mateja – diplomsko delo  

Ozaveščenost učiteljev razrednega pouka o govornem nastopanju 

 

7 
 

Vljudnostne jezikovne strategije kot oblikovalci odnosa med učitelji in učenci 

Usvajanje znanja je gotovo odvisno tudi od kakovosti komunikacije med učitelji in 

učenci. Pomembno je, da učitelj da učencem vedeti, da jih spoštuje in da s svojim 

govorom ne ogroža samopodobe učencev. Z vljudnostnimi izrazi (a ne pretiranimi) bo 

odnos med učitelji in učenci boljši, posledično bo boljša tudi kakovost učnega 

procesa. Raba vljudnostnih izrazov se morda zdi samoumevna, a pogosto učitelji ne 

ozavestijo, kolikšen vpliv ima uporaba tega retoričnega elementa na razredno 

dinamiko.  

Pomen izbire jezikovnih strategij in njihov vpliv na uspešnost pouka 

Retorična analiza učiteljevega govora kaže, da ima način ubesedovanja vprašanj in 

izjav vpliv na uspešnost učencev. Če učenec ne odgovori na vprašanje, ni nujno, da 

ne zna, ampak se lahko zgodi, da vprašanja oziroma njegove ubeseditve ne razume. 

Učitelj se mora zavedati, da je parafraziranje in preoblikovanje vprašanj tudi eden 

izmed dejavnikov, ki vplivajo na uspešen pouk.  

Znanje kot rezultat komunikacije 

»Znanje ni izolirana kognitivna vsebina, ki jo učenec »ima« ali »nima«, ki jo učitelj 

bolj ali manj uspešno »posreduje« učencem, temveč (trenutni) rezultat interaktivnega 

procesa ubesedovanja, v katerem so bolj ali manj uspešno uporabljene retorične in 

argumentativne spretnosti« (Ž. Žagar, Domajnko 2006: 41). Več kot je v razredu 

diskusije, razprave, pogovora o učni vsebini, več možnosti imajo učenci, da si 

pridobijo znanje (prav tam). 

2.2.1 Branje kot govorno nastopanje 

Metagovor je zavest o lastnem govoru in učitelji morajo to zavest vsekakor razvijati. 

Tudi učiteljevo glasno branje v razredu je del učiteljevega govornega nastopanja. 

Učitelj kot bralec mora iz zapisanega besedila prepoznati njegovo govorno urejenost 

in to tudi udejaniti. K. Podbevšek (1995: 105) deli učiteljevo glasno branje v razredu 

na dva tipa: neinterpretativno branje (nevtralno, logično) in interpretativno branje 

(čustveno). Neinterpretativno branje učitelj uporablja, kadar bere neumetnostno 

besedilo in je njegov namen podajanje podatkov.  Branju umetnostnega besedila pa 
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je potrebno dati interpretativno noto. Učitelj želi s svojim branjem spodbuditi 

učenčevo čustveno doživljanje. Bralec mora pri interpretaciji najti pravo mero. 

»Interpretativno branje naj bi bilo za učenca le eden od načinov za poglobljeno 

doživljanje književnosti, zato zvočna oblikovanost takega branja ne sme biti pretirano 

izrazita ali celo tako vsiljiva, da se popolnoma osamosvoji od jezikovne vsebine« 

(Podbevšek 1995: 106). Tako kot na govorni nastop se je treba tudi na 

interpretativno branje pripraviti. To bo, če se bo učitelj nanj pripravil, uspešneje. 

Priprava na branje zajema seznanjenje z besedilom v širšem smislu in v ožjem 

smislu. Priprava v širšem smislu obsega seznanjenje z avtorjem, okoliščinami, v 

katerih je besedilo nastalo, zgodovinskim ozadjem … Priprava v ožjem pa predstavlja 

najprej tiho branje, pri katerem se osredotočimo na ločila, naglase, težje glasovne 

sklope, glasovne premene in polglasnike, glasovno slikanje, verzne prestope, vrivke, 

stavčne poudarke, spreminjanje tempa, glasovno barvo in register, skladenjsko 

zgradbo in besedni vrstni red ter sporočila, ki nam jih besedilo ponuja. Po tihem 

branju sledi glasno branje, pri katerem skušamo vse, kar smo ugotovili pri tihem 

branju, upoštevati (Podbevšek 1995: 107–110).  

Pri pripravi na interpretativno branje in med samim branjem mora učitelj upoštevati 

vse tiste prvine govora, ki jih upošteva tudi sicer pri pripravi na govorno nastopanje, 

le da ima pri pripravi na branje besedilo že podano, temu pa mora dodati slušne 

(intonacija, poudarek, hitrost, premori, register, barva) in vidne nebesedne 

spremljevalce govorjenja (mimika, očesni stik, kretnje, gibanje). Na slušne 

nebesedne spremljevalce govorjenja je učitelj pozoren že v fazi priprave na branje, 

med samim branjem pa mora tisti, ki bere, obdržati stik s poslušalci predvsem z 

nebesednimi spremljevalci govorjenja. Čim pogostejši očesni stik, gibanje po razredu 

v skladu z vsebino, ki jo beremo, ter doživeta in izrazna obrazna mimika vsekakor 

pripomorejo k boljši pozornosti poslušalstva (Podbevšek 1997: 25–30).  

2.3.2 Poslušanje 

Dober govorec se mora znati vživeti tudi v poslušalca. Dejavniki, ki ovirajo 

poslušanje, so: nezanimanje za vsebino, motnje pozornosti in koncentracije, 

pretirana osrediščenost na sebe, obremenjenost s težavami, utrujenost, predsodki  
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do govorca in so vsebine, monotonost in dolgočasnost govorca (Haris, Sherblom, 

2003 v Ule 2005: 142).  

Značilnosti dejavnih poslušalcev so: 

 parafraziranje (tiho in kratko obnavljajo povedanega), 

 komentiranje (izražanje razumevanja ali nerazumevanja vsebine), 

 spraševanje (postavljanje vprašanj), 

 neverbalno komuniciranje z govorcem (ohranjajo očesni stik z govorcem, 

kimanje) (Ule 2005: 142). 

Učitelj lahko že pripravo na pouk načrtuje tako, da bodo učenci dejavni in motivirani 

poslušalci. Učenci bodo motivirani, če jim bomo približali učno snov in vzbudili 

zanimanje. Včasih je že sama učna tema taka, da učence pritegne, včasih pa mora 

učitelj v motivacijo učencev vložiti veliko truda. Narava učiteljevega dela, posebno na 

razredni stopnji, dopušča, da učitelj prilagodi vsebino in aktivnosti glede na stanje 

otrok. Na pozornost in koncentracijo dobro vpliva izvajanje minute za zdravje in 

aktivnega odmora.  

Kadar nam govorniški položaj ne dopušča takšne svobode pri izbiri aktivnosti, kot jo 

ima učitelj v razredu, je bistveno, da se zna govorec že pri pripravi govora vživeti v 

vlogo poslušalca. Med izvajanjem govora pa mora biti pozoren na sporočila, ki jih 

slušatelji oddajajo, in znati prilagoditi svoj nastop tako, da bo za poslušalstvo govorni 

nastop zanimiv, govorec pa bo dosegel cilj, ki si ga je zastavil.   
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2.3 Tvorjenje enogovornih besedil 

Govorec govor navadno tvori postopoma. Upoštevanje načel, ki veljajo za tvorjenje 

enogovornih besedil, bo olajšalo pripravo in izvedbo nastopa. Priprava na govorno 

nastopanje je lažja, če vemo, na kaj moramo biti pozorni.   

2.3.1 Faze tvorjenja enogovornih besedil 

Besedilo, ki ga bo govorec podajal, naj bo smiselno, sovisno in zaokroženo. Priprava 

govora poteka po fazah. Ž. Žagar (2006: 107–108) navaja, da moramo najprej 

ugotoviti, čemu sploh tvorimo določeno besedilo, nato pa sledi retorična analiza 

konteksta. Vprašati se moramo: 

 Kakšen je ta trenutek? 

 Kakšen je kontekst, v katerem bomo govorili? 

 Kateri publiki bomo govorili? 

Pomembno je tudi, da upoštevamo stilistične značilnosti dobrega govora:  

o jezikovna pravilnost govora, 

o jasnost, 

o nazornost, 

o ustrezati mora naslovniku in pa času (Ž. Žagar 2006: 107–108).  

Avtorji faze priprave na govor opredeljujejo različno, a določene smernice so skupne 

vsem. Tudi posamezni govorniki se bodo na govorno nastopanje pripravljali različno 

– manj izkušeni gotovo potrebujejo več priprave kot izkušenejši. Priprava je odvisna 

tudi od okoliščin, v katerih bomo nastopili. Faze tudi niso strogo ločene med seboj, 

ampak prehajajo iz ene v drugo. Jasna ločitev faz je sprva v pomoč manj izkušenim 

govorcem, ker se tako zavestno osredotočajo na pomembne elemente govora.  

Aristotel je pripravo govora razdelil na pet faz: inventio, dispositio, elocutio, memoria, 

actio. 
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V prvi fazi, inventio, odkrivamo vsebino, o kateri bomo govorili. Pomagamo si lahko z 

vprašanji: kdo, kaj, kje, komu, zakaj, kako, kdaj. Oblikujemo argumente, razmislimo o 

prepričevalnih sredstvih in oblikujemo končno trditev, ki povzame to, kar želimo 

prepričati poslušalce. V drugi fazi, disposito, naredimo načrt in oblikujemo vsebino v 

smiselno celoto. V tretji fazi, elocutio, vsebino ubesedimo in pri tem upoštevamo vsa 

načela uspešnega javnega govornega nastopanja. Izbira besed in jezikovnih 

sredstev je odvisna predvsem od občinstva, ki mu je besedilo namenjeno. Prepričljiv 

govorec besedilo govori na pamet ali si pomaga z opornimi točkami. Četrta faza, 

memoria, je namenjena pomnjenju vsebine. Zadnja faza, actio, je izvedba govornega 

nastopa. Govornik mora obvladati telo, glas in čustva (Zidar Gale, Ž. Žagar 2006: 

107–108). 

M. Križaj Ortar idr. (2010: 42) opredeljujejo sedem faz priprave na govorni nastop:  

1. iznajdba (invencija),  

2. urejanje gradiva (dispozicija),  

3. ubesediljevanje (ekolucija), 

4. popravljanje prve različice besedila,  

5. prepisovanje popravljenega besedila in navajanje podatkov o virih,  

6. pomnjenje besedila in pripravljanje ponazoril za govorno nastopanje, 

7. izvajanje govornega nastopa.  

V fazi iznajdbe določimo glavno temo, o kateri bomo govorili, in ključne podatke, ki jih 

moramo sporočiti. Poiščemo podatke in informacije, ki jih potrebujemo. V fazi 

urejanja podatke ovrednotimo in jih razvrstimo v primerno zaporedje. Ni nujno, da 

vse podatke, ki smo jih zbrali v prvi fazi, vključimo v besedilo. Razporeditev podatkov 

je v veliki meri odvisna od besedilne vrste. Določimo tudi, kaj bomo povedali v uvodu 

in zaključku. Tretja faza je faza tvorjenja besedila. Zapišemo besedilo in pazimo, da 

je smiselno, sovisno in zaokroženo. Ko končamo prvo različico besedila, jo večkrat 

preberemo in poskušamo besedilo izboljšati. Priporočljivo je, da besedilo prebere tudi 

kdo drug in poda kritično mnenje. V peti fazi prepišemo popravljeno različico in na 
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koncu besedila navedemo podatke o virih. Sledita pomnjenje besedila in izdelava 

ponazoril. V zadnji fazi govor tudi izvedemo (Križaj Ortar idr. 2010: 43–46).  

Govorjenje je treba vaditi in si zapomniti vsebino. Učenje na pamet ni priporočljivo, 

ker govorjenje potem ne bo naravno in prosto. Pripravimo si miselni vzorec ali oporne 

točke, ki nam bodo v pomoč med izvajanjem govornega nastopa. Poskrbimo tudi za 

pripomočke in vidna ponazorila, ki jih bomo potrebovali. Pred pomembnejšimi 

govornimi nastopi je dobro, da vadimo pred ogledalom ali se posnamemo, ker tako 

lažje ozavestimo svoje besedno in nebesedno sporočanje in ga tudi izboljšamo 

(Petek 2011: 61–63).  

K. Zajc Berzelak in I. Velikonja (2007: 173) navajata naslednje pomanjkljivosti, ki se 

lahko zgodijo pri načrtovanju govornega nastopa: 

 ne napovemo teme in namena govora,  

 neprimerno razporedimo vsebino,  

 pripravimo predlog ali prekratek nastop,  

 govor in dodatno gradivo nista usklajena, 

 uporabimo preveč dodatnega gradiva.  

2.3.2 Sestavni deli govora 

Podatke, ki jih želimo posredovati, moramo razvrstiti v ustrezno zaporedje. Avtorji T. 

Zidar Gale, Ž. Žagar, Žmavc idr. (2006: 93–98) razdelijo govor v pet delov: uvod, 

pripoved, odmik ali digresija, utemeljitev, zaključek.  

V uvodu je zelo pomembno, da si govornik pridobi naklonjenost poslušalstva. Lahko 

zastavi uvodno vprašanje, preseneti občinstvo s paradoksom, z nenavadno 

argumentacijo ali pritegne pozornost z anekdoto, zgodbo, s citatom. V drugi fazi 

(pripoved) govornik občinstvu, upoštevajoč časovno zaporedje, poda dejstva, 

okoliščine, vzroke. Kadar podatki nimajo časovnega razmerja (npr. opis), jih govornik 

razporedi tako, da upošteva načelo »od splošnega h konkretnemu«. Fazo odmika ali 

digresije lahko izpustimo. V tej fazi lahko govornik poslušalce razvedri, pove kakšno 

anekdoto in jih tako pripravi na fazo utemeljevanja. V utemeljitvi se predstavijo 
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argumenti, govornik uporablja zunanja in notranja sredstva prepričevanja, lahko se 

tudi sklicuje na avtoriteto. Utemeljevanje začne z močnimi dokazi, nadaljuje s 

šibkejšimi in zaključi z zelo močnimi dokazi. V epilogu govornik povzame povedano 

in oblikuje smiseln zaključek (prav tam). 

Po Grabnarju (1991: 190) pa se mora govorec najprej vprašati, kaj sploh želi 

povedati, in izoblikovati osnovno misel. Naslednji korak in bistvena sestavina govora 

je utemeljitev te misli in dokazovanje, da imaš prav. Pravilnost svoje misli dokažeš 

tako, da ovržeš misli, ki nasprotujejo tvoji. Nato sledi priprava uvoda, ki mora 

poslušalstvo pritegniti. Uvod je lahko osnovna misel, zanimivo dejstvo, pregovor, rek, 

izkušnja … Oblikovati je treba tudi konec govora, ki naj vsebuje sklep govora. 

Grabnar govor členi na pet delov: uvod, osnovna misel, polemika proti kakšni 

nasprotni misli, utrditev tvoje misli, konec in učinkovita ponovitev tvoje osnovne misli. 

2.3.3 Načini razvijanja teme 

Kaj želi sporočevalec pri poslušalcih doseči, razberemo v načinu razvijanja teme. 

Križaj Ortar idr. (2010: 49) ločijo štiri načine razvijanja teme: opisovanje, 

pripovedovanje, razlaganje in utemeljevanje. Kadar opisujemo, prevladuje 

naštevalno razmerje. Pri pripovedovanje prevladuje časovno razmerje. Vzročno, 

posledično, namerno ali pogojno razmerje prevladuje pri razlaganju, pojasnjevalno ali 

sklepalno pa pri utemeljevanju. Avtorji kot samostojen način razvijanja teme navajajo 

še obveščanje.  Pri tem načinu so v eni povedi predstavljeni najpomembnejši podatki 

o temi.  

2.3.4 Načela uspešnega javnega govornega nastopanja 

Na uspešnost in učinkovitost nastopa močno vplivajo dejavniki sporočanja, na katere 

moramo biti pozorni že med pripravo besedila. Vogel idr. (2007: 91–99) navajajo 

naslednje dejavnike sporočanja: ustreznost besedila, prilagojenost prenosniku, 

jezikovna pravilnost in primernost, natančnost, jedrnatost, jasnost, preglednost in 

nazornost, živost. 

Da bo besedilo ustrezno, moramo pri pripravi upoštevati naslovnika, čas in kraj 

sporočanja ter priložnost, ob kateri bo besedilo podano (Vogel 2007: 92). Učitelj 
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besedila, ki so namenjena staršem, tvori drugače kot tista, ki so namenjena 

učencem.  

Upoštevati moramo tudi prednosti in slabosti slušnega ali vidnega prenosnika. 

Slišano besedilo v primerjavi z zapisanim ni trajno (Vogel 2007: 93). Posebno v 

razredu mora učitelj poskrbeti, da si učenci učno snov tudi zapišejo. Učenci na 

razredni stopnji v večini še niso toliko samostojni, da bi si ob učiteljevem 

»predavanju« sami izdelovali zapiske, zato jim mora učitelj pri tem pomagati, hkrati 

pa je dobrodošlo, da učenci urijo samostojno izdelovanje zapiskov.  

Jezikovna pravilnost in primernost sta odvisni od izbire socialne zvrsti jezika. V 

nastopih, ki so namenjeni javnosti, uporabljamo zborni knjižni jezik (Vogel 2007: 94). 

Zborni knjižni jezik uporabljamo tudi med učnimi urami v razredu. Nekateri učenci 

nimajo veliko stika z zbornim knjižnim jezikom in zato je treba v šoli to zvrst jezika 

dosledno uporabljati.  

Jezik, s katerim učitelj posreduje znanje učencem, ima v pedagoškem procesu 

ključno vlogo. Bernstein je razvil teorijo sociolingvističnih kodov. Ugotovil je, da so 

jezikovne razlike med otroki socialno pogojene. Jezik je razdelil na dve skupini – javni 

jezik (omejen jezikovni kod) in formalni jezik (razširjen jezikovni kod). Formalni jezik 

govorijo in razumejo učenci izobraženih staršev, značilne so zapletenejše stavčne 

oblike, učenci izražajo časovna, prostorska in logična razmerja, pomen je izražen 

eksplicitno. Javni jezik govorijo učenci staršev delavskega razreda. Značilne so 

kratke, slovnično preproste povedi, uporaba preprostih veznikov, ponavljanje 

pridevnikov. »Če vzgojitelj/učitelj uporablja razširjen jezikovni kod, verjetno ne bo 

»dosegel« otrok z omejenim jezikovnim kodom: med njimi torej ne bo vzpostavljeno 

sporazumevanje, otroci z omejenim jezikovnim kodom ne bodo razumeli 

vzgojitelja/učitelja ter bodo posredovano znanje le ponavljali in se učili na pamet« 

(Marjanovič Umek 2011: 303–304).  

Pri izbiri jezika in besed mora učitelj upoštevati učence ter njihovo kulturno in 

jezikovno okolje, sicer lahko povzroči še večje razlike v znanju med učenci. Znati 

mora izbrati besede in strukturo povedi, s katerimi približa učno snov tudi učencem, 

ki ne izhajajo iz jezikovno bogatih okolij, hkrati pa mora poskrbeti, da imajo tudi ti 

učenci možnost slišati in se naučiti knjižno zborno slovenščino.  
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V besedilu moramo navesti tudi vse potrebne informacije, ki morajo biti resnične in 

podrobne. Takrat je besedilo natančno (Vogel 2007: 95). Učitelj s kakovostno 

pripravo na uro poskrbi, da bo učencem posredoval vso potrebno učno snov. Pri tem 

se opira na predvsem učni načrt in letno pripravo.  

Jedrnatost besedila dosežemo tako, da v besedilo vključimo le tiste podatke, ki so 

za naslovnika pomembni. Ne smemo se oddaljiti od našega sporočanja; paziti 

moramo, da v besedilu ni zastranitev (Vogel 2007: 96). Med poukom, posebno med 

pogovorom ali razpravo, se lahko zgodi, da začnemo pogovor o vsebini, ki sicer ni 

vsebina učne ure. Učitelj mora poskrbeti, da takih zastranitev ni preveč in da 

uspešno vodi pogovor.  

Besedilo je jasno, pregledno in nazorno, če so podatki razvrščeni v pravilno 

zaporedje in če ima besedilo ves čas t. i. rdečo nit (Vogel 2007: 97). Za učence, ki si 

znanje šele izgrajujejo, je pomembno, da je vsebina ustrezno strukturirana. 

Živo besedilo pritegne poslušalčevo pozornost. Na pozornost v veliki meri vpliva 

izbira teme, ki mora biti za naslovnika zanimiva in aktualna. Ustrezno pa morajo biti 

izbrana tudi jezikovna sredstva (Vogel 2007: 99). Posebno pri mlajših učencih, ki jim 

učna koncentracija niha, je treba poskrbeti za živost in dinamičnost. Učitelji v ta 

namen med poukom uporabljajo zgodbe, zanimiva ponazorila …  

2.4 Besedni jezik  

Sporazumevamo se z jezikom. Besedni jezik je temeljno sredstvo sporazumevanja. 

Je dogovorjen sestav besednih znamenj in pravil, s katerimi tvorimo ustna in pisna 

besedila. Poleg besednega jezika se sporazumevamo tudi z nebesednim jezikom 

(mimika, drža, kretnje, fotografije …).  Pri tvorjenju besednega jezika upoštevamo 

pravila za skladanje besed  v višje enote in pravila za čutno zaznavo oblikovanje 

besed in višjih enot (Križaj Ortar idr. 2010: 5–7).  

M. Ule (2005: 132) piše, da jezik izraža okolje in družbo, v kateri se je razvil. Jezik se 

močno povezuje z našim zaznavanjem sveta, s kulturo, z interesi, vrednostnim 

sistemom in s težavami ljudi. »Ne vpliva le naše doživljanje sveta na komuniciranje in 

jezik, ampak tudi spremembe v jeziku vplivajo na spremenjen odnos do sveta« (prav 

tam). 
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Govorjeni knjižni slovenski jezik, kot ga poznamo danes, se je začel oblikovati v drugi 

polovici 19. stoletja. Pred tem je bila skrb posvečena predvsem pisni obliki. Prvo 

pisno delo, ki je dalo večji pomen govorjeni besedi, je razprava Stanislava Škrabca – 

O glasu in naglasu (1870) (Tivadar 2004: 438). 

Govornik mora dobro obvladovati slušno stran jezika – glasove, glasovne zveze, 

naglaševanje, poudarjanje, primerno členitev besed s premori in z intonacijami, 

hitrost govorjenja, register, intonacijo, glasovno barvanje. Vsi govorniki tega ne 

obvladajo in zato besedila raje berejo, kar pa na naslovnika naredi manjši vtis in nima 

tolikšnega vpliva kot govorjena beseda. Za govorniško nastopanje je potrebna vaja 

(Toporišič 2000: 714).  

Tivadar (2004: 444) omenja delitev besedil glede na navezanost na pisno predlogo. 

Loči pet stopenj uresničitve knjižnega jezika; vsaka stopnja zahteva različno znanje 

knjižnega govora.  

Navaja naslednje stopnje: 

1. branje, 

2. polbranje,  

3. govorjenje s pomočjo opornih točk,  

4. prosto govorjenje brez zapisa, a z miselno pripravo, 

5. popolnoma prosto govorjenje.  

Branje in polbranje izhajata iz pisne predloge besedila in zahtevata poznavanje 

pravorečja. Govorjenje s pomočjo opornih točk in prosto govorjenje z miselno 

pripravo zahtevata aktivno znanje pravorečja. Popolnoma prosto govorjenje zahteva 

avtomatizirano znanje pravorečne norme (prav tam). 

Govorec, ki priložnostno nastopa pred javnostjo, se lahko na govorjenje pripravi s 

pomočjo pisne predloge in vnaprej ozavesti vse pravorečne posebnosti. Učitelj pa 

med poukom navadno govori prosto, kar pomeni, da mora imeti usvojeno 

avtomatizirano znanje pravorečne norme (Toporišič 2000: 32–33).  
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Poleg obvladovanja slušne strani jezika, mora govornik poznati tudi slovnična pravila. 

Ta urejajo skladanje besed v višje enote – besedne zveze, povedi, besedila (Križaj 

Ortar idr. 2010: 7). 

Čeprav v Sloveniji govorimo slovenski jezik, se slovenščina med posameznimi 

skupinami razlikuje. Slovenski jezik je eden izmed najbolj narečno razslojenih 

jezikov. Knjižni jezik je skupen vsem Slovencem, ne glede na pokrajinsko pripadnost. 

Tivadar (2004: 438–441) poudarja, da mora norma knjižnega jezika upoštevati vpliv 

govorcev, razvoj jezika in razslojenost jezika, saj knjižni jezik povezuje narod in mora 

biti sporazumevanje v knjižnem jeziku čim lažje. Opozarja tudi, da bi bilo treba 

poučevati in obravnavati govor v osnovnih šolah glede na narečno raznolikost jezika.  

Slovenski jezik se deli na knjižni jezik in neknjižni jezik. Knjižni jezik se deli še na 

zborni jezik in knjižni pogovorni jezik, neknjižni jezik pa na zemljepisna narečja in na 

pokrajinske pogovorne jezike. Toporišič (2000: 13) omenja še spremljevalne socialne 

podzvrsti: interesne govorice (sleng, žargon, latovščina), starostne zvrsti (otroška, 

mladostniška, odraslostna, starševska) idr. 

2.4.1 Zborni jezik  

Zborni jezik je predvsem pisani jezik. Uporabniki so jezikovno izobraženi ljudje, ki 

imajo vsaj srednješolsko znanje slovenščine. Slišimo ga na radiu, televiziji, govorijo 

ga učitelji in predavatelji, duhovniki, politiki. Uporablja se, kadar je poslušalstvo javno 

in se izobrazbeno, narečno in socialno razlikuje. Značilnosti zbornega jezika so 

natančno opredeljene v slovnici, slovarju, stilistiki, pravorečju in pravopisu. Naučimo 

se ga v šoli in pri branju ali poslušanju zbornih besedil (Toporišič 2000: 15). Učenje 

zbornega jezika je zahtevno, potrebno je, da imajo učenci dober vzor in dovolj 

možnosti, da govorjenje zbornega jezika tudi vadijo. 

2.4.2 Splošno- ali knjižnopogovorni jezik 

Splošno- ali knjižnopogovorni jezik se uporablja takrat, kadar govorimo brez vnaprej 

pripravljenega besedila. Je manj strogo določena oblika zbornega jezika. Govorec je 

isti kot govorec zbornega jezika, a je v drugačnem govornem položaju. Vloga 

govorca in poslušalca se izmenjujeta in sporočanje poteka dvosmerno. V splošno- ali 
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knjižnopogovornem jeziku najdemo prvine zbornega jezika in zemljepisnega narečja 

(Toporišič 2000: 16–17).  

»Obvladanje in poznavanje jezika ali jezikovna kompetenca se ne izčrpa s 

poznavanjem besed in slovničnih pravil, temveč vključuje tudi sposobnost izbire 

pravih izrazov in pravega načina govora v vsaki situaciji, sposobnost predvidevanja 

reakcij drugih ljudi na to, kar povemo ali napišemo, in sposobnost za oblikovanje 

inovativnih načinov izražanja ter, končno, sposobnost za spremljanja govora drugih. 

To vključuje tako verbalno kot neverbalno komuniciranje, kajti govor vedno spremlja 

množica proksemičnih, to je neverbalnih znakov« (Ule 2005: 142). 

2.5 Nebesedno sporočanje  

Govornika poslušalci zaznavajo tudi vidno, ne samo slušno. Sporočanje vključuje tudi 

nebesedne spremljevalce govorjenja. Govor in telesno sporočanje se lahko 

dopolnjujeta, lahko pa si tudi nasprotujeta. Oba vidika sporočanja morata biti 

usklajena, sicer povzročimo pri poslušalcih zmedo (Zidar Gale 1996: 155).  

Raziskave o nebesednem sporočanju (Trenholm, Jensen, 2000, v Ule 2005: 194–

195) so pokaze, da: 

 v primerjavi z besednimi sporočili nebesedna dojamemo kot bolj verodostojna, 

 nebesedno sporočanje se v razvoju otroka pojavi prej kot verbalno, 

 nebesedna sporočila v večji meri izražajo naša čustva in jih težko prikrijemo, 

 nebesedna sporočila so bolj univerzalna v različnih kulturah kot besedna, 

 naučena nebesedna sporočila so vezana na posamezne skupine in 

subkulture,  

 nebesedna sporočila so neprekinjena in ciklična, 

 nebesedna sporočanje lahko poteka po več zaznavnih poteh kot besedno 

sporočanje.  

Tudi nebesednega sporočanja se lahko naučimo oziroma ga ozavestimo in nato 

zavestno nadziramo. Dobrodošlo je, da po izvedenem javnem govornem nastopu 
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dobimo povratno informacijo tudi o našem nebesednem sporočanju ali si ogledamo 

posnetek, da si lahko nebesedni del govora ozavestimo in izboljšamo. 

T. Zidar Gale (1996: 154–155) piše, da človek oddaja tri različne frekvence: vizualno, 

avditivno in kinestetično. Vizualna frekvenca predstavlja vidne znake, s katerimi 

želimo ljudi prepričati, to so: mimika, gibi, telesna drža, dvignjena glava. Avditivna ali 

slušna frekvenca predstavlja glas in njegove prozodične prvine (hitrost, intonacija, 

ritem …). Prek kinestetične frekvence pa pri slušateljih prebudimo čustva, vtise, 

občutke. Svoja lastna občutja ob vsebini želimo prenesti tudi na poslušalce. Pri 

govornem nastopanju bomo uspešnejši, če bomo uporabljali vse tri frekvence.  

Brajša (1993: 32) opredeljuje, da nebesedno sporočanje sestavljajo naslednji 

elementi:  

 vedenje telesa,  

 mimika, 

 očesni stik, 

 govor, 

 gestikuliranje,  

 dotik,  

 oblačenje 

 vedenje v prostoru (intimno, osebno, družbeno območje telesne razdalje)  

 vedenje v času (kdaj se sporazumevamo), 

 zunanji kontekst (kontekst, okolje in situacija, v kateri se sporazumevamo). 

Po Brajši (1993: 33) nebesedno sporočanje deluje na več ravneh. Na vsebinski ravni 

potrjuje, spreminja in dopolnjuje podano vsebino, na osebi ravni sporoča o 

posameznikovem čustvenem stanju, na odnosni ravni izraža naša stališča do 

vsebine in vrednot ter opredeljuje odnose. Nebesedna sporočila na vplivni ravni 

pospešujejo ali zavirajo sporočanje.  
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Ljudje različno zaznavamo nebesedna sporočila. Uspešneje jih prepoznavajo ljudje, 

ki tudi sicer razmišljajo širše in imajo kognitivno širino. Raziskave tudi kažejo, da 

ženske bolje interpretirajo nebesedna sporočila, ker kultura to od njih zahteva. Prek 

celotnega življenja se  zaznavanje nebesednih sporočil spreminja. Pri dojenčkih 

poteka sporazumevanje izključno z nebesednim sporazumevanjem. Ko se otrok 

nauči govoriti, da večjo prednost besednemu sporazumevanju in razume predvsem 

dobesedni pomen sporočil in ne razume prenesenih pomenov, sarkazma in cinizma. 

Mladostnik nato zopet začne upoštevati nebesedno sporazumevanje (Ule 2005: 

202).  

Nebesedna sporočila si ljudje lahko interpretiramo različno. Za pravilno razumevanje 

teh sporočil moramo upoštevati: kontekst, v katerem je bilo sporočilo podano, 

zgodovino odnosov med sporočevalcem in naslovnikom ter čustveno ozračje, v 

katerem proces poteka (prav tam).  

S svojo zunanjo podobo sporočamo  drugim o sebi, o svojem socialnem statusu, 

počutju, zadovoljstvu. Zaznavanje lastnega telesnega videza vpliva tudi na 

samopodobo. V nekaterih sodobnih družbah je telesni videz zelo cenjen in je videz 

tudi pomemben podatek o osebi. Izraža življenjski in tudi subkulturni način življenja. 

Velik vpliv na oblikovanje telesnega videza imajo množična kultura, mediji, 

oglaševalska industrija, množična potrošnja s promoviranjem modnih in stilskih 

dodatkov (Brajša 2005: 215).  

2.5.1 Nebesedni spremljevalci govorjenja 

Nebesedni spremljevalci govorjenja se delijo na vidne in slušne. Vidni nebesedni 

spremljevalci govorjenja so: mimika, kretnje, drža telesa, zunanji videz, položaj v 

prostoru. Slušni nebesedni spremljevalci govorjenja so: intonacija, hitrost govorjenja, 

višina govorjenja, členitev govorjenja s premori, poudarki in barva glasu (Križaj Ortar 

idr. 2009: 95) 

2.5.1.1 Vidni nebesedni spremljevalci govorjenja 

Zmerna uporaba teh elementov lahko govorno sporočanje podpre, mu da večjo 

veljavnost, neuporaba ali pretirana raba pa izpodbija govornikovo verodostojnost. 
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Svoj vidni nastop lahko govorec zavestno izboljša, če se zaveda posameznih 

elementov nebesednega sporočanja.  

Navajam nekaj priporočil za obvladovanje nekaterih vidnih nebesednih 

spremljevalcev govora.  

 Očesni stik in mimika obraza 

Ko nastopamo, glavo držimo pokončno, vzravnano, vendar ne pretiravamo, da ne 

bomo izpadli vzvišeni. Očesni stik vzpostavimo, še preden začnemo govoriti, 

občinstvu namenimo prijazen pogled. Govornik, ki s poslušalci ne ohranja očesnega 

stika, ni prepričljiv, poleg tega pa izraža nesamozavest in neiskrenost. Oči so zrcalo 

duše, iz njih lahko razberemo, kdaj nam govornik pritrjuje, izraža zanimanje ali odpor. 

Vidimo tudi, kdaj je vesel, jezen, utrujen. Tudi med govorjenjem vzdržujemo očesni 

stik in pri tem pazimo, da vključimo vse poslušalce. Pomembno je, da pred začetkom 

govorjenja vse poslušalce pogledamo in navežemo očesni stik; s tem tudi pridobimo 

pozornost. Med govorjenjem ne gledamo v tla, strop, v računalnik ali e-prosojnice. 

Poskrbimo, da ima vsak poslušalec občutek, da smo ga opazili. Če je prostor, v 

katerem govorimo, večji, ne smemo pozabiti navezati očesni stik tudi z ljudmi, ki 

sedijo skrajno levo ali desno (Jernejčič: 2012, 46–51). 

Podatke in sporočila, ki jih želimo posredovati, podkrepimo z obrazno mimiko. Z 

obrazom izražamo tudi čustva, začudenje, strah. Tudi ustnice sporočajo. Grizenje 

ustnic izraža nervozo. Preden začnemo govoriti, poslušalce pozdravimo tudi s 

pristnim nasmehom (prav tam). 

 Kretnje rok in gibanje  

Kretnje rok naj potrjujejo izrečene besede in naj bodo v skladu z našo osebnostjo in 

okoliščinami, v katerih nastopamo. Stojimo na obeh nogah, eno nogo imamo lahko 

pred drugo. Premikanje po prostoru naj bo v skladu z besedilom (premik naj nakaže 

novo misel, temo). Rok nikoli ne držimo prekrižanih in se ne opiramo na mizo (Zidar 

Gale 1996: 155–161). 

»Kadar kaj doživljamo ali o čem razmišljamo, se to kaže tudi na zunaj – v drži, 

mimiki, v gibih. Telesna govorica je jezik občutkov. Učenci lahko tako že vnaprej 
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presodijo, v kakšnem »stanju« je učitelj, čeprav bi se moral le-ta obnašati objektivno, 

ne glede na svoje težave, ki jih mogoče ima« (Petek 2011: 72).  

2.5.1.2 Slušni nebesedni spremljevalci govorjenja 

Poleg vidnih nebesednih spremljevalcev govorjenja poznamo tudi slušne nebesedne 

spremljevalce govorjenja. Glas je govorčevo izrazno sredstvo. Z njim izraža vsebino, 

prek glasu pa poslušalci lahko veliko izvejo o govorniku (spol, starost, pokrajinska 

pripadnost). Slušni nebesedni spremljevalci govora so poudarek, intonacija, premori, 

hitrost, register, barva. Obvladovanje teh prvin vpliva na govorčevo uspešnost (Križaj 

Ortar idr. 2009, Petek 2011: 72). 

Nekatere besede v govoru povemo izraziteje, glasneje kot druge, damo jim 

poudarek. Navadno poudarimo tisto, kar je za občinstvo pomembno, novo. Besede 

izgovarjamo na različnih tonskih višinah. To slušno prvino imenujemo intonacija. V 

odločevalnih vprašalnih povedih intonacijo dvignemo, s spuščanjem glasu nakažemo 

na konec pripovedne povedi. Z neupoštevanjem intonacije postane govorjenje 

monotono. Hitrost govorjena je pogosto težava govorcev, saj ljudje velikokrat, kadar 

smo javno izpostavljeni, začnemo govoriti hitreje, ker bi čim prej radi povedali tisto, 

kar imamo povedati. Če poslušalce naša hitrost govorjenja ne zmoti in je ne opazijo, 

je ta primerna (Zidar Gale 1996: 162–163).  

Da je govorec nazoren in da poslušalci razumejo, kaj nam želi sporočiti, mora v govor 

obvezno vključiti premore. V zapisanem besedilu so premori nakazani z ločili, v 

govorjenem besedilu pa govornik ločila nakaže s premori. Premore lahko uporablja 

tudi na mestih, kjer ni ločil, kadar želi kaj posebno poudariti ali pred začetkom nove 

misli (Križaj Ortar idr. 2010: 99). 

Položaj tona, v katerem govorimo, imenujemo register. Navadno govorimo v 

srednjem registru, v svoji indiferenčni legi; ta je udobna za govornika in tudi za 

poslušalce. V tej legi je govorec najbolj ekonomičen z glasom in dihom, naše 

čustveno stanje (trema, vznemirjenost) pa pogosto povzroči, da začnemo govoriti v 

višjem registru, ki za govorca ni najoptimalnejši (Coblenzer, Muhar 2003: 95). 

Barva glasu izraža govorčevo čustveno razpoloženje (veselje, razburjenost, jezo). 

Med govornim nastopanjem lahko kakšne dele namerno »obarvamo«, da zvenijo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta    Košir, Mateja – diplomsko delo  

Ozaveščenost učiteljev razrednega pouka o govornem nastopanju 

 

23 
 

ironično, navdušeno. Poslušalstvu lahko z barvo našega glasu veliko sporočimo, a 

moramo biti pazljivi, saj nas lahko razumejo napačno (Zidar Gale 1996: 165–166). 

Omeniti velja tudi glasnost govorjenja. Glasnost moramo prilagoditi prostoru in 

poskrbeti, da nas poslušalci slišijo. Berry (1998: 129) v priročniku za igralce 

priporoča, da je koristno, če si govornik predstavlja, da se zvok odbija od tal dvorane. 

Če zvok usmerimo le navzven in navzgor, bo ta nejasen in ne bo zapolnil prostora. 

Glas bo močan, če bomo energijo črpali iz diha in ne iz grla.  

Vsi ti slušni nebesedni elementi se med seboj prepletajo in vplivajo drug na drugega. 

Pomembno je, da jih govornik dobro pozna, saj jih na ta način lahko obvladuje. Svoj 

glas lahko spoznavamo in izboljšujemo njegovo produkcijo z različnimi vajami. 

2.5.2 Usklajenost besednega in nebesednega jezika  

Govorec je prepričljiv, če sta njegov besedni in nebesedni jezik usklajena. Proces 

usklajevanja je sestavljen iz treh stopenj: 

1. opažanje in prepoznavanje nebesednih sporočil, 

2. metakomunikacija o nebesednem sporočanju, 

3. vzajemno usklajevanje neusklajenosti. 

V prvi stopnji gre za ozaveščanje lastnega in tujega nebesednega vedenja. Druga 

stopnja predstavlja pogovor, ubeseditev nebesednih sporočil, v  tretji stopnji pa s 

sogovornikom uskladimo opažanje in  razumevanje besednih in nebesednih sporočil 

(Brajša 1993: 34). »Eden bistvenih pogojev za uspešno vzgojo in izobraževanje je 

kongruentna komunikacija med učiteljem in učencem. Kongruentnost, iskrenost 

pogovora je odvisna od usklajenosti med verbalnim in neverbalnim segmentom 

komunikacije, zato bi se učitelji morali naučiti zaznavati in prepoznavati svoja 

neverbalna sporočila. Te spretnosti se morajo z vajo učiti, in naučiti« (Brajša 1993: 

34).  
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2.6 Povratna informacija po govornem nastopanju 

Razvijanje zmožnosti govornega nastopanja je proces. Petek (2012: 122) navaja, da 

na razvoj posameznikove zmožnosti govornega nastopanja vpliva tudi povratna 

informacija o izvedenem nastopu. Ta mora biti strokovna, dosledna in korektna. Zajc 

(2010: 83) piše, da je povratna informacija podatek o tem, kako smo uspešni. S 

povratno informacijo pride učenec do spoznanja, kako mu je uspelo in kaj o 

njegovem znanju meni učitelj in sošolci. Cilj povratne informacije je pomagati učencu, 

da bo boljši.  

Učitelj podaja povratno informacijo učencem o njihovih govornih nastopih. Dobro 

mora poznati merila za vrednotenje govornih nastopov, hkrati pa mora povratno 

informacijo oblikovati tako, da bo za učence razumljiva (prav tam).  

2.7 Zdrav glas  

Pedagoški delavci so ena izmed najštevilčnejših skupin, ki  zaradi težav z glasom 

obiščejo specialista. Nepogrešljivo orodje pri učiteljevem delu je njegov glas in zato 

je pomembno, da je pedagog podučen, kako skrbeti zanj in njegovo kakovost. Izguba 

glasu ali motnje glasu pomenijo nezmožnost opravljanja dela ali hud napor, ki 

dolgoročno škoduje zdravju. Poleg tega, da je nepravilen govor in hripav glas škodljiv 

za govorca, je to neprijetno tudi za poslušalce. Raziskava  glasovnih motenj med 

učitelji v Sloveniji, ki je bila izvajana v letu 2002/03 je pokazala, da ima glasovne 

motnje med učitelji najmanj 66 %. Občasno hripavih učiteljev je bilo 51 %, pogosto 

pa 15 % (Soklič, Hočevar Boltežar 2004: 494). Najpogostejša glasovna motnja je 

hripavost.  

2.6.1 Glasovne motnje in hripavost 

Glasovne motnje se delijo na funkcionalne in organske. Funkcionalne glasovne 

motnje nastanejo zaradi prekomerne ali napačne rabe vokalnega aparata. Pri 

organskih motnjah  gre za strukturno okvaro grla. Funkcionalne  in organske motnje 

se lahko tudi prepletajo.  

»Številne bolezni ali stanja, neprimerne glasovne navade in razvade lahko vplivajo 

na sluznico grla, povečujejo napetost mišic, ki sodelujejo pri tvorbi ali oblikovanju 
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glasu in/ali povečujejo glasovno obremenitev in s tem prispevajo k nastanku 

glasovne motnje« (Hočevar Boltežar 2003: 131). Glasovne motnje pa se lahko 

pojavijo tudi zaradi neprimerne količine zraka v izdihu, nezadostne govorne opore, 

nepravilnega govornega dihanja in neustrezne dikcije (Hočevar Boltežar 1998: 13).  

Hripavost je najpogosteje posledica mišično-tenzijske difonije, vozličkov na glasilkah, 

Reinkerjevega edema ali vnetja grla (Hočevar Boltežar 2003: 130). Pri učiteljih 

pogosto pride do hripavosti tudi zaradi pretirane obremenitve glasovnega aparata. 

Govorec s hripavim glasom, v želji, da bi bila kvaliteta glasu boljša, začne pretirano 

napenjati mišice grla in s tem lahko utrjuje napačen motorični vzorec govorjenja, kar 

privede do mišično tenzijske disfonije ali vozličev na glasilkah. Pri Reinkerjevemu 

edemu gre za oteklino glasilk. Pri veliki oteklini glasilki ne moreta več normalno nihati 

in pojavi se hripav glas. Dejavniki, ki vplivajo na pojav Reinkerjevega edema so 

alergija, kajenje, motnje v delovanju ščitnice in glasovni napor. Eden izmed 

pogostejših vzrokov hripavosti je vnetje grla. Vnetje je lahko akutno ali kronično. 

Akutna vnetja so posledica virusne okužbe, kronična vnetja pa posledica kajenja, 

alergij ali neprimernih mikroklimatskih pogojev (Hočevar Boltežar 1998: 11).  

Novak, Jarc in Boltežar (2003) so ugotovili, da je hripavost povezana tudi s stresom.  

Hripavost je pogostejša med učitelji, ki doživljajo hud stres. Novak (1998) deli 

funkcionalne motnje glasu, ki so posledica človekovega duševnega stanja, na dve 

skupini:  

 mišično-tenzijska disfonija, 

 konverzivne disfonije/afonije. 

Mišično-tenzijska disfonija 

Pacienti z mišično-tenzijsko disfonijo imajo pretirano napete notranje in zunanje 

mišice grla. Pri govoru nepravilno in prekomerno napenjajo mišice. Tak glas je 

stisnjen, oteženo je govorjenje tudi v srednji govorni legi, govoreči hitro postane 

utrujen, glas je hripav, hitro ostane brez glasu, čuti bolečine v vratu (Hočevar 

Boltežar 1998: 12). Novak (1998: 18) ugotavlja, da so ljudje z mišično-tenzijsko 

disfonijo izpostavljeni močnemu psihičnemu stresu ali »so že po naravi v stalni »bojni 

pripravljenosti«, ki se kaže v hiperfunkcijah nekaterih fizioloških mehanizmov« 
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(Novak 1998: 18). Ključna psihološka dejavnika, ki vplivata na nastanek 

psihosomatskih bolezni, med katerimi je lahko tudi mišično-tenzijska disfonija, sta 

specifična osebnost posameznika in stresni dogodki, ki jih doživljamo. Posamezniki 

se na stres in stresne dogodke odzovemo različno. Ljudje, ki se zmorejo aktivno 

spopadati s težavami in ne bežijo pred neugodnimi doživetji, doživljajo manjšo 

stopnjo stresa. Bolj nagnjeni k stresu so ljudje, ki so tekmovalni, razdražljivi, sovražni, 

burno reagirajo, so neučakani, stalno hitijo, opravljajo več stvari hkrati in pripisujejo 

napake drugim. Pri ljudeh, ki kažejo tovrstne vedenjske značilnosti, je možnost 

psihosomatskih bolezni večja. Stresorje delimo na tri glavne skupine – kronični 

stresni dogodki, vsakdanji stresorji in veliki življenjski dogodki. Kronični stresni 

dogodki so dalj trajajoči, neugodje je prisotno dlje časa ali celotno življenje. Vsakdanji 

stresorji so dogodki, ki jih vsakodnevno doživljamo (promet, prepiri …) in povzročajo 

manjši stres, večji stres pa povzročajo veliki življenjski dogodki, kot so smrt bližnjih, 

izguba službe … Za odpravljanje mišično-tenzijske disfonije se je kot učinkovita 

izkazala vedenjsko-kognitivna psihoterapija, ki vključuje tudi učenje katere izmed 

tehnik relaksacije, običajno progresivne mišične relaksacije (Novak 1998: 18–19).  

Konverzivna disfonija/afonija  

Oseba s konverzivno disfonijo ali afonioa ostane popolnoma brez glasu. Je posledica 

nerazrešenih duševnih konfliktov in nima organskih osnov v vokalnem aparatu. 

Potreben je poglobljen pristop strokovnjakov, ki se ukvarjajo z duševnostjo, pogosto 

sodeluje tudi logoped (Novak 1998: 19). 

2.6.2 Vokalna higiena 

Glasovne motnje je bolje preprečevati kot zdraviti, za preventivo pa je potrebno 

znanje in ozaveščenost o vokalni higieni.  

Strokovnjaki priporočajo, da bi se že pred študijem za poklic, ki zahteva veliko 

govorjenja, posameznik prepričal o zdravju njegovega vokalnega aparata. Učitelj 

mora poznati svoje glasovne zmogljivosti in temu prilagoditi glasovne obremenitve. 

Hripavost najpogosteje nastane zaradi pretirane obremenitve glasilk. Napor za 

glasilke je tudi nepravilno petje, šepetanje, odkašljevanje, glasno govorjenje, glasno 

smejanje, oponašanje živali, oponašanje glasov. Ne samo, da učitelj med poukom 
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veliko in glasno govori, ampak tudi pogosto poje, oponaša glasove, živali. Vse to 

dodatno utrudi glasilke. Učitelji, ki imajo težave s hripavostjo, morajo svojim glasilkam 

zavestno omogočiti počitek. Na to so lahko pozorni že v fazi priprave na pouk in pouk 

didaktično organizirajo tako, da jim ni treba vse ure pouka govoriti, ampak z različnimi 

metodami in učnimi oblikami omogočijo svojim glasilkam premor. Poleg počitka I. 

Hočevar Boltežar priporoča, da učitelj za pritegnitev pozornosti uporablja akustična 

pomagala (piščalka, tamburin), predvsem pri delu na prostem. Svetuje tudi, da je 

učitelj pri govorjenju obrnjen k učencem in da ne govori takrat, ko piše na tablo, ker 

ga učenci ne bodo slišali in bo moral povedano še enkrat ali večkrat ponoviti. Učitelj 

naj med govorjenjem stoji ali sedi vzravnano, saj s tem lažje kontrolira izdih.  

Poleg pretirane obremenitve glasu pa na kvaliteto glasu vplivajo tudi drugi dejavniki. 

Izogibati se je potrebno vsem snovem, ki dražijo sluznico, ker se sluznica v stiku s 

tovrstnimi snovmi zadebeli in je glasovna produkcija otežena. To so predvsem 

različni laki, lepila, razkužila, čistila, hišni, lesni in papirni prah. V šoli se pri 

dejavnostih uporablja različne snovi, zato je potrebno poskrbeti, da je razred vedno 

dobro prezračen. Primerna mora biti tudi vlažnost zraka, suh zrak izsuši sluznico. 

Glasilke lahko obremeni tudi prah od krede, zato I. Hočevar Boltežar priporoča, da 

imajo učitelji zaprta usta, kadar pišejo s kredo na tablo. 

Možnost okvare glasilk je večja, če telesu ne zagotovimo dovolj tekočine. Med 

govorjenjem moramo popiti dovolj vode (Hočevar Boltežar priporočan 1,5–2 l vode 

dnevno), ker s tem zagotovimo dovolj sluzi na glasilkah. Na glasilke vpliva tudi 

prehrana. Pretiravanje s sladkimi, mastnimi, začinjenimi jedmi, alkoholom, gazirano 

pijačo in kavo škodi glasilkam. Tudi kajenje zelo škodi vokalnemu aparatu in 

povzroča glasovne motnje (Hočevar Boltežar 2000: 6).  

2.6.3 Dih in govor 

Da bo glas čim dlje opravljal svojo funkcijo, ga moramo uporabljati ekonomično. 

»Glasovno produkcijo označujemo kot ekonomično takrat, ko je želen  učinek 

dosežen brez nepotrebnega trošenja naših sil« (Coblenzer, Muhar 2003: 11). 

Ekonomičnost rabe glasu je močno povezana z dihanjem. Če pred govorjenjem 

vdihnemo preveč zraka, to na telo deluje obremenilno. Coblenzer in Muhar (2003: 

20) menita, da je, preden začnemo govoriti, v pljučih dovolj zraka, zato izdaten dih 
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pred petjem ali govorjenjem ni potreben in je celo neekonomičen. Navajata tudi, da 

ekonomičnost rabe glasu vpliva na naše zdravje, predvsem se povezuje s živčnim 

sistemom. Najekonomičnejši je govor na srednji dihalni legi. Srednja dihalna lega je 

območje ravnotežja med silami, ki povzročijo dih oziroma izdih. To območje je 

odvisno tudi od položaja in drže človeškega telesa. Za doseganje srednje dihalne 

lege je pri govoru zelo pomembno, da zavzamemo ustrezno držo telesa, da se ne 

držimo sključeno ali zgrbljeno. Kadar zajamemo preveč zraka ali povemo z enim 

dihom več besed, kot je za nas ugodno, pademo izven območja srednje dihalne lege. 

Avtorja tudi opozarjata, da morajo pedagogi in starši otroke že od malega učiti 

govorjenja na srednji dihalni legi. Za mlajše otroke so primernejše recitacije s krajšimi 

odstavki, saj je posebno pri njih značilno, da besedilo povejo zelo hitro, pri čemer jim 

zmanjkuje zraka in s tem utrjujejo nepravilne dihalne in govorne vzorce. Dihalno 

ravnovesje je porušeno, kadar čutimo napetost v vratu in prsnem košu. Kakršnakoli 

napetost je znak, da moramo govor in dih razčleniti drugače. Stres in strah, ki sta 

pogosto prisotna, kadar smo javno izpostavljeni, dodatno vplivata na mišično 

napetost telesa. Obvladovati telo in dih se lahko naučimo s pomočjo različnih vaj. 

Govorjenja se učimo s poslušanjem, s tem pa tudi prevzamemo napačne govorne 

navade in vzorce našega okolja (Coblenzer, Muhar 2003: 19–29).  

Učitelj tako ne le, da mora ekonomično ravnati s svojim glasom, ker ga nujno 

potrebuje za opravljanje poklica, ampak ima tudi pomembno vlogo pri oblikovanju 

učenčevih govornih in dihalnih navad. Učitelj naj bo pozoren, da izbira ustrezna 

besedila za recitacije otrok in jih uči, da govorijo počasi.  

»Dihalne vaje sproščajo telo in ga prezračijo. Samo tisti govorec, ki ni pretirano 

zadrgnjen in napet, je prepričljiv. Zavest sproščenosti nam omogoči zaupanje vase in 

pusti dihu, da zadiha ter glasu, da spregovori« (Zupančič 1995). Avtorji priporočajo, 

da govorci izvajajo dihalne vaje, opazujejo svoje dihanje in skušajo usvojiti veščino 

dihanja. To je edina avtonomna vegetativna funkcija, na katero lahko vplivamo. 

Dihanje, pri katerem aktiviramo prepono, medrebrne in trebušne mišice, je pravilno in 

nudi našemu glasu podporo. Dobra drža, ritmično dihanje in mišična pripravljenost 

(evtonus) pripomorejo k tovrstnem dihanju. Usvajanje kostabdominalnega dihanja je 

dolgotrajen proces. Dosežemo ga lahko z vajami in zavedanjem lastnega dihanja 

(Rojko 2006: 186–188). 
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Dihalne vaje lahko razredni učitelj  izvaja skupaj z učenci v okviru minute za zdravje, 

aktivnega odmora, možganske telovadbe. Pomembno je zavedanje, da je način 

našega dihanja pomemben in da lahko na lastno dihanje vplivamo.  

2.6.4 Neekonomična glasovna produkcija 

Coblenzer in Muhar (2003: 12–18) navajata najpogostejše napake pri govoru, ki 

poslabšujejo kakovost našega glasu in delujejo neekonomično. To so: 

 nejasna ali pretirana artikulacija (pri nejasni artikulacij govorec ne izgovarja 

dovolj jasno, pri pretirani artikulaciji pa je govor umeten in nenaraven), 

 požiranje končnih zlogov (govorec končnih zlogov ne izgovori), 

 neusklajenost mimike in kretenj (če so kretnje in mimika neusklajeni, govorec 

deluje neprepričljivo), 

 grlena izreka in aspiriran glas (med govorjenjem se sliši zračni tok, glas je 

šibek, v glasu zaznamo zrak), 

 govor s stisnjenim grlom (glas je trd, hreščeč, stisnjen, vratne mišice so 

zategnjene), 

 noslanje (pri govoru se sliši nosno resonanco), 

 pogrkovanje (govorjenje s »cmokom v ustih«), 

 previsoko ali prenizko govorjenje (govorjenje izven območja indiferenčne lege 

– spodnje tretjine našega glasovnega obsega), 

 način, kako glasno govorimo (kadar želimo glasneje govoriti, pogosto za to 

uporabimo grlo in ga stiskamo),      

 modna raba glasu (posnemanje umetnikov in igralce v vsakdanjem življenju - 

nosljanje, govorjenje s hripavim glasom, sesljanje …), 

 nepravilno dihanje in dihanje s šumom (hlastanje za zrakom, predolgo 

govorjenje z enim dihom, šumenje med dihanjem kaže na to, da je v grlu 

prisotna prekomerna napetost).  
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2.8 O tremi in njenem premagovanju 

Veliko ljudi ima pred govornim nastopanjem tremo. Ta vpliva na biološke in tudi 

miselne procese. Habe (14: 2002) meni, da smo v našem prostoru preveč 

osredotočeni le na negativne vidike treme in se ne zavedamo njenih pozitivnih 

vplivov. Poudarja, da je trema lahko tudi vir ustvarjalne energije, vendar si jo moramo 

pravilno razlagati in poiskati načine, s pomočjo katerih jo lahko obvladujemo.  

Pozitivni vidiki treme so: povečana mentalna budnost, večja fizična moč, poveča 

celovitejše razmišljanje, hitrost razmišljanja, izostrenost čustev, usmerja motivacijo k 

izvedbi določene naloge, povečuje ustvarjenost … Če treme ni, je izvajalec nezbran, 

njegov nastop ne vsebuje emocionalnega naboja. Če pa je treme preveč, se 

pojavljajo napake, ki so za občinstvo in izvajalca moteče (Habe 2002: 13–15).  

S psihološkega stališča ima trema dve funkciji – adaptivno in motivacijsko. Adaptivna 

funkcija se odraža kot povečano vzburjenje organizma, ki omogoči, da postanemo 

bolj budni in posledično bolj zbrani. Javni nastop je za posameznika nevsakdanji 

dogodek in s tem se telo prilagodi na novo situacijo. Trema tudi spodbudi 

nastopajočega, da se potrudi za dobro sporazumevanje s poslušalstvom in izvedbo 

nastopa, kar se odraža kot motivacijska funkcija treme (Habe 14: 2002).  

K. Habe (2002) se v svojih prispevkih večinoma osredotoča na tremo pri glasbenih 

nastopih, a vzporednice lahko povežemo tudi s tremo pri govornem nastopanju.  

Za učinkovito obvladovanje treme moramo delovati na dveh področjih: na ravni 

preventive in na ravni kurative. Pri preventivnem delovanju imajo največjo vlogo 

starši in učitelji. Obvladovanje je odvisno tudi od vzgoje. Povezuje se predvsem z 

negativnimi asociacijami in te starši in učitelji prenašajo tudi na otroke, ki ta vzorec 

prevzamejo. Učitelji in straši so tisti, ki morajo ozavestiti, da je trema tudi pozitivna, in 

to prepričanje posredovati tudi otrokom (Habe 2001: 18–19).  

V učnem načrtu za slovenščino je eden izmed ciljev v prvi triadi tudi ta, da učenci 

izražajo svoja občutja med govornim nastopom. Ob tem cilju se učitelji z učenci lahko 

pogovorijo tudi o tremi in jih spodbudijo k pozitivnemu razmišljanju o tem pojavu. Ni 

dobro, če so učenci pri spopadanju s tremo prepuščeni sami sebi. Tako bodo pri 

govornem nastopanju vedno uspešnejši učenci, ki s tremo nimajo težav.  
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Habe (2001: 21) meni, da je pomembno, da moramo dati otroku priložnost, da se 

sooči in doživi občutke treme in da o njih tudi govori. Pri pogovoru o tremi pa 

potrebuje usmeritev tudi k pozitivni vrednosti treme.  

Drugo področje delovanja za obvladovanje treme je kurativno delovanje. Kadar trema 

vpliva na uspešnost izvedbe nastopa, je dobro, da poznamo strategije spoprijemanja 

s tremo. Trema povzroči fiziološko vzburjenje, vpliva pa tudi na kognitivne procese in 

posledično na uspešnost nastopa, zato je priporočljivo, da poznamo strategije 

obvladovanja za obe področji.  

Za obvladovanje fiziološkega odzivanja Habe (2001: 24–25)  navaja naslednje 

tehnike: uporaba betablokatorjev, vzhodnjaške samoregulativne discipline (joga, taj 

či, ajkido, meditacija), Aleksandrova tehnika, progresivna relaksacija, avtogeni 

trening, biološka povratna zveza.  

»Usklajeni gibi so prvi pokazatelj naše učinkovitosti, za dosego te učinkovitosti pa 

moramo biti v vsakem, tudi stresnem trenutku, sposobni prepoznavati napetosti, ki 

nas bremenijo, in jih tudi čim prej odpraviti« (Zupan  2004: 20). 

Aleksandrovo tehniko kot uspešno metodo sporočanja omenja tudi Zupan (2004: 20). 

Z izvajanjem Aleksandrove tehnike razvijemo občutenje lastnega telesa, predvsem 

povezave med glavo, vratom in hrbtom. Velik pomen daje sproščenemu vratu, 

dvignjeni glavi in podaljšani in razširjeni hrbtenici (prav tam)  

Dolgotrajna uporaba betablokerjev ni priporočljiva in zaradi stranskih učinkov zahteva 

zdravniški nadzor. Bolje je, da se tremo naučimo uravnavati s pomočjo drugih tehnik.  

Med tehnikami, s katerimi zmanjšamo kognitivni odziv na tremo, Habe (2001: 25) 

navaja sistematično desenzitizacijo, pozitivni samogovor, vizualizacijo. 

Trema vpliva tudi na naše vedenje, najpogosteje tako, da se začnemo nastopom 

izogibati, izogibati se začnemo razmišljanju o nastopu, saj nas to naredi napete in 

vzbudi negativne občutke. Vedenjske simptome treme lahko zmanjšamo z 

naslednjimi koraki: zavest o lastnem psihičnem in fizičnem stanju, soočenje s 

psihičnimi in fizičnimi simptomi, pozitivna naravnanost do simptomov, izvajanje 
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tehnike za obvladovanje telesnih simptomov, pozitiven samogovor, veselje nad 

nastopom (Habe 2001: 26). 
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3 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Zmožnost uspešnega govornega nastopanja je veščina, ki se jo da naučiti in 

izboljševati. Vendar ni dovolj, da imamo informacije, kako uspešno govorno 

nastopati, ampak moramo to tudi udejanjiti. Znanje je treba ozavestiti, da ga lahko 

uporabimo tudi v praksi. Za izboljšanje lastnega govornega nastopanja so pomembni 

znanje, samorefleksija, samoopazovanje in tudi kakovostna povratna informacija 

poslušalcev.  

Raziskala sem, katero znanje imajo učitelji razrednega pouka o govornem 

nastopanju. Dobila sem vpogled v ozaveščenost učiteljev o govornem nastopanju. 

Govorno nastopanje sestavlja veliko dejavnikov in prav vsak vpliva na uspešnost 

govora.   

3.1 Cilji raziskave 

Z raziskavo želim: 

 ugotoviti, v katerih okoliščinah učitelji razrednega pouka – poleg poučevanja v 

razredu – največkrat govorno nastopajo.  

 ugotoviti, kako pomembna se učiteljem razrednega pouka zdi zmožnost 

govornega nastopanja za učiteljski poklic. 

 raziskati, katero znanje imajo učitelji razrednega pouka s področja govornega 

nastopanja.  

 raziskati, ali se učitelji razrednega pouka srečujejo z glasovnimi težavami (npr. 

hripavost, izguba glasu). 

 ugotoviti, kako učitelji ocenjujejo svoje znanje s področja govornega 

nastopanja. 

 ugotoviti, kaj po mnenju učiteljev najbolj vpliva na uspešnost izvedbe govornih 

nastopov.  
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 ugotoviti, ali se znanje učiteljev razrednega pouka razlikuje glede na število let 

poučevanja, univerzo, na kateri so se dodiplomsko izobraževali, in glede na 

dozdajšnje dodatno izobraževanje s področja govornega nastopanja.  

3.2 Raziskovalna vprašanja 

Glede na cilje raziskave, sem si zastavila devet raziskovalnih vprašanj.  

RV 1: V katerih okoliščinah učitelji razrednega pouka – poleg poučevanja v razredu – 

največkrat govorno nastopajo?  

RV 2: Katero znanje imajo učitelji razrednega pouka s področja govornega 

nastopanja?  

RV 3: Ali se znanje o govornem nastopanju učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo 

deset let ali manj, statistično pomembno razlikuje od znanja učiteljev, ki poučujejo 

več kot deset let? 

RV 4: Ali se znanje o govornem nastopanju učiteljev razrednega pouka statistično 

pomembno razlikuje glede na univerzo, na kateri so se dodiplomsko izobraževali? 

RV 5: Ali se znanje o govornem nastopanju učiteljev razrednega pouka, ki se niso 

dodatno izobraževali, statistično pomembno razlikuje od znanja učiteljev, ki so se 

dodatno izobraževali na tem področju?  

RV 6: Kako pomembna se zdi učiteljem razrednega pouka zmožnost govornega 

nastopanja za učiteljski poklic?  

RV 7: Kako učitelji ocenjujejo svoje znanje s področja govornega nastopanja? 

RV 8: Ali se učitelji razrednega pouka srečujejo z glasovnimi težavami?  

RV 9: Kaj po mnenju učiteljev najbolj vpliva na uspešnost izvedbe govornih 

nastopov? 
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3.3 Opis raziskovalne metodologije 

3.3.1 Vzorec 

Vzorec je neslučajnostni in priložnostni. Sodelovalo je 100 profesoric razrednega 

pouka in en profesor razrednega pouka, skupno 101 učitelj. Skoraj polovica 

sodelujočih poučuje enajst let ali več, 30,7 % učiteljev poučuje tri leta, 20,8 % 

učiteljev pa poučuje med štiri in deset let. 82,2 % učiteljev se je izobraževalo na 

Univerzi v Ljubljani, 13,8 % na Univerzi v Mariboru in 4 % na Univerzi na 

Primorskem. Večina sodelujočih (63,4 %) se do izpolnjevanja vprašalnika še ni 

udeležila tečaja ali seminarja s področja retorike ali javnega govornega nastopanja.   

3.3.2 Opis merskih instrumentov 

Podatke sem pridobila s pomočjo anonimnega spletnega vprašalnika. Ta vsebuje 

osnovna vprašanja o anketirancu (spol, delovna doba, kraj študija, udeležba na 

seminarju ali tečaju s področja govornega nastopanja); vprašanja so zaprtega in 

odprtega tipa. Vseh vprašanj je 16.  

Vprašalnik je v Prilogi.  

3.3.3 Postopek zbiranja podatkov 

Spletni vprašalnik sem poslala na osnovne šole ter profesorice in profesorje 

razrednega pouka prosila za sodelovanje.  

3.3.4  Statistična obdelava podatkov 

Podatke sem obdelala s pomočjo programov Exel in SPSS; prikazani so besedno ter 

tabelarično in grafično. Vprašanja odprtega tipa sem analizirala, odgovore združila v 

kategorije in jih kvalitativno obdelala. Statistično pomembne razlike v rezultatih sem 

preverjala z naslednjimi testi: hi kvadrat preizkus, Mann-Whitnejyev U-test in t-test. Hi 

kvadrat preizkus sem uporabila pri računanju frekvenc, t-test za ugotavljanje razlike v 

povprečjih z normalno razporeditvijo podatkov in Mann-Whitnejyev U-test za 

računanje razlike v povprečjih z nenormalno razporeditvijo podatkov.  

Kompleksnejša za obdelavo so bila vprašanja, ki so preverjala znanje učiteljev. Pri 

teh vprašanjih sem ocenila njihov odgovor glede na merila, ki sem jih določila, in 
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ugotavljala, ali ima učitelj dobro znanje s posameznega področja, ali je znanje 

pomanjkljivo in ali znanja sploh ni. Odgovore sem nato kodirala in jih kvalitativno 

obdelala. Preverjala sem znanje z naslednjih področij: priprava na govorni nastop, 

poznavanje načel uspešnega govornega nastopanja, zvrstna uporaba jezika pri 

govornem nastopanju, poznavanje načela jasnosti in nazornosti, poznavanje pomena 

očesnega stika, vzdrževanje živosti nastopa, poznavanje in uporaba pravilnega 

dihanja, uravnavanje treme, poznavanje škodljivih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost 

glasu, in pomen povratne informacije. Vprašanj, ki so preverjala znanje, je bilo deset. 

Pri vsakem vprašanju so učitelji lahko dosegli tri točke, skupno je bilo mogoče doseči 

30 točk.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 RV 1: V katerih okoliščinah učitelji razrednega pouka – poleg 

poučevanja v razredu – največkrat govorno nastopajo?  

REZULTATI 

 

Graf 1: Pogostost govornega nastopanja na roditeljskih sestankih 

 

 

Graf 2: Pogostost govornega nastopanja na šolskih prireditvah 
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Graf 3: Pogostost govornega nastopanja na konferencah ali simpozijih 

 

 

Graf 4: Pogostost govornega nastopanja pred drugimi učitelji 
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Pričakovala sem, da učitelji poleg poučevanja v razredu največkrat govorno 

nastopajo na roditeljskih sestankih. Govorno nastopanje na roditeljskih sestankih je 

zahtevno, učitelji so izpostavljeni pred starši, ki so zahtevnejše občinstvo kot otroci, 

saj morajo učitelji povedano dobro utemeljiti, hkrati pa nastopiti samozavestno in 

odločno. Pomembna je dobra vsebinska in retorična priprava na roditeljski sestanek; 

vedeti moramo, kaj želimo sporočiti staršem. Učitelj na roditeljskih sestankih nastopa 

tudi v vlogi moderatorja, saj starši lahko podajo mnenje in predloge ter opozorijo na 

morebitne težave. Učitelj mora njihovim predlogom prisluhniti, jih komentirati in na 

koncu oblikovati zaključek ali sklep pogovora.  

Čeprav učitelj vsakodnevno govorno nastopa pred učenci in je v tem navadno tudi 

dobro izurjen, je nastopanje v zgoraj navedenih okoliščinah povsem drugačno kot 

nastopanje v razredu. Med svojimi učenci v razredu se učitelj počuti »domače«, ker 

je tudi on tisti, ki postavlja pravila in ima avtoriteto, govorno nastopanje pred starši ali 

sodelavci pa zahteva drugačno vlogo in kompleksnejšo pripravo. Prav na roditeljskih 

sestankih ima učitelj raznoliko poslušalstvo. Starši se med seboj razlikujejo po 

izobrazbi, sistemu vrednot, ki jih spoštujejo, po starosti, predhodnih izkušnjah z 

učitelji … Učitelj mora biti prepričljiv za vse. Pred tovrstnimi nastopi znanje o 

govornem nastopanju pomaga, da se govornik dobro pripravi in prepričljivo izvede 

nastop.  

4.2 RV 2: Katero znanje imajo učitelji razrednega pouka s področja 

govornega nastopanja?  

Znanje učiteljev razrednega pouka o govornem nastopanju smo v vprašalniku 

preverjali z več vprašanji. Rezultate bom predstavila po sklopih. 
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4.2.1 Priprava na govorno nastopanje  

Vprašanje: Ali se je treba na govorni nastop pripraviti? 

REZULTATI 

 f f % 

DA 99 98 % 

NE 2 2 % 

Skupaj: 101 100 % 

Preglednica 1: Priprava na govorni nastop 

98 % odstotkov anketiranih meni, da se je treba na govorno nastopanje pripraviti, 2 

% pa menita, da se na govorno nastopanje ni treba pripraviti. Dobro izpeljan govorni 

nastop vsekakor zahteva pripravo. Ta pa je odvisna od okoliščin, v katerih bo govorni 

nastop izveden. Učitelje sem tudi vprašala, kako se oni pripravijo na govorno 

nastopanje. 

 f  f % N N % 

Zapis opornih 
točk 

52 54,2 % 96 100 % 

Zapis predloge 
besedila 

33 34,4 % 96 100 % 

Branje 
literature in 
zbiranje 
podatkov o 
temi 

29 30,2 % 96 100 % 

Glasna izreka 
besedila 

23 30,0 % 96 100 % 

Večkratno 
branje 
besedila 

15 15,6 % 96 100 % 

Priprava 
pripomočkov 
(e-prosojnice, 
gradivo) 

11 11,5 % 96 100 % 

Drugo 38 40,0 % 96 100 % 

Preglednica 2: Priprava učiteljev na govorno nastopanje (odstotek izraža, koliko izmed vseh 
sodelujočih učiteljev vključi posamezno fazo priprave v pripravo na govorni nastop) 
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INTERPRETACIJA 

Več kot polovica učiteljev (54,2 %) vključi v pripravo zapis opornih točk, tretjina izmed 

vseh učiteljev pa zapiše tudi celotno predlogo besedila. 30,2 % učiteljev se pripravlja 

tudi z branjem literature in zbiranjem podatkov o temi. Približno enak odstotek 

učiteljev v pripravo vključi glasno izreko besedila, 15,6 % pa se pripravlja tudi tako, 

da besedilo, ki so ga zapisali, tudi večkrat preberejo. 11,5 % učiteljev pripravlja e-

prosojnice in gradiva. Poleg odgovorov, ki so bili najpogostejši, so učitelji zapisali še: 

miselna priprava na govorjenje, izbor oblačil, priprava na okoliščine sporočanja, vaja 

pred ogledalom ali pred drugo osebo … Le 5 učiteljev je omenilo, da prvoten osnutek 

besedila popravijo in po potrebi spremenijo. Redki učitelji so odgovorili obširno in so 

opisali celoten postopek priprave, večinoma pa so zapisali le eno ali dve fazi priprave 

na nastop.  

Učitelji nastopajo v različnih okoliščinah, nekateri več pred sodelavci, drugi več pred 

starši in zato se načini priprave razlikujejo. Kakovostna priprava na nastop pa po 

mojem mnenju zahteva več faz priprave kot le eno dejanje.   
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4.2.2 Načela govornega nastopanja 

Učitelji so morali v vprašalniku označiti trditve, ki so pravilne. Nanašajo se na 

nekatera načela govornega nastopanja.  

Trditve: 

Zaporedje trditve Trditev Pravilnost trditve 

1. Govorjeno besedilo je 
ustrezno, če upoštevamo 
priložnost, ob kateri 
govorimo, naslovnika, čas in 
kraj sporočanja. 

DA 

2. V govorni nastop vključimo 
vse, kar o določeni temi 
vemo. 

NE 

3. Med govornim nastopom je 
najbolje, da si pomagamo z 
vnaprej napisanim celotnim 
besedilom. 

NE 

4.  Pri govornem nastopanju 
skušamo narečno melodiko 
čim bolj nevtralizirati. 

DA 

5.  Hitrost govorjenja je 
primerna, kadar je 
poslušalec ne zazna. 

DA 

6.  Naše telesno sporočanje 
(mimika, kretnje, drža, 
gibanje) na poslušalstvo 
nima pomembnega vpliva. 

NE 

Preglednica 3: Trditve o govornem nastopanju 

REZULTATI 

Zaporedje 
trditve 

f f % N N % 

1. 96 95 % 101 100 % 

2.  14 13,9% 101 100 % 

3.  25 24,8 % 101 100 % 

4.  89 88,1 % 101 100 % 

5.  60 59,4 % 101 100 % 

6.  9 8,9 % 101 100 % 

Preglednica 4: Poznavanje načel govornega nastopanja (odstotek izraža, koliko učiteljev je 
posamezno trditev pravilno opredelilo) 
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 f f % 

Popolnoma pravilno 34 33,7 % 

Ena napaka 35 34,6 % 

Več napak 32 31,7 % 

Skupaj 101 100 % 

Preglednica 5: Poznavanje načel govornega nastopanja – skupno 

INTERPRETACIJA 

Trditev »Govorjeno besedilo je ustrezno, če upoštevamo priložnost, ob kateri 

govorimo, naslovnika, čas in kraj sporočanja.« je 95 % anketiranih označilo kot 

pravilno. Trditev je pravilna. Govorjeno besedilo je vsekakor treba prilagoditi glede na 

dogodek, ob katerem besedilo tvorimo, poslušalce, kraj in čas podajanja. Kadar 

govorimo staršem, pripravimo drugačno besedilo kot takrat, kadar nastopamo pred 

sodelavci. Menim, da je poznavanje načela ustreznosti besedila med učitelji zelo 

dobro.  

Trditev »V govorni nastop vključimo vse, kar o določeni temi vemo.« je 14 % učiteljev 

označilo kot pravilno, a trditev je napačna. V govorni nastop vključimo tisto, kar je za 

naslovnika pomembno, da izve o določeni temi, nikakor pa ne tistega, kar za 

poslušalca ni bistveno. Jedrnatost je eno izmed načel uspešnega govornega 

nastopanja, ki ga je treba za uspešno izveden nastop upoštevati. Kadar želimo, da si 

poslušalec zapomni ključne podatke, je dobro, da besedilo organiziramo tako, da ne 

podamo več kot sedem ključnih informacij. Več podatkov si težko zapomnimo 

oziroma jih hitro pozabimo (Good, Brophy 1995, v Marentič Požarnik 2000: 70). 

Menim, da je med učitelji poznavanje načela jedrnatosti dobro.  

Trditev »Med govornim nastopom je najbolje, da si pomagamo z vnaprej napisanim 

celotnim besedilom.« je četrtina učiteljev (24,8 %) označila kot pravilno, čeprav je 

trditev napačna. Pomoč s celotno predlogo besedila med govornim nastopom ni 

primerna. Hitro se lahko zgodi, da začne govornik besedilo brati ali se preveč opirati 

na pisno predlogo. Posledično s poslušalci ne vzdržuje očesnega stika ter postane 

manj prepričljiv. Petek (2011: 65) priporoča, da pri govornem nastopanju za pomoč 

uporabimo miselni vzorec. Menim, da je odstotek učiteljev, ki menijo, da je najbolje, 
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da si med govornim nastopanjem pomagamo z vnaprej napisanim celotnim besedilo 

(pre)visok. V fazi priprave je priporočljivo, da si napišemo celotno besedilom, ker tako 

dobro organiziramo in strukturiramo podatke, ki jih želimo podati. Med govorjenjem 

pa predloga celotnega besedila ni ustrezna.  

Trditev »Pri govornem nastopanju skušamo narečno melodiko čim bolj nevtralizirati.« 

je kot pravilno označilo 88,1 % učiteljev. Trditev je pravilna. Govorno nastopanje 

mora potekati v knjižnem zbornem jeziku in je treba elemente narečja čim bolj 

nevtralizirati. Večina učiteljev to znanje ima.  

Trditev »Hitrost govorjenja je primerna, kadar je poslušalec ne zazna.« je kot pravilno 

izbralo 59,4 % učiteljev. Trditev je pravilna. Hitrost je pogosto težava pri  govornem 

nastopu; veliko ljudi začne, kadar so javno izpostavljeni, govoriti prehitro. Če govorec 

govori prehitro, mu poslušalci nehajo slediti ali ga prekinjajo z vprašanji, kar ga lahko 

zmede. Pri odločanju o pravilnosti trditve so se morali anketirani postaviti v vlogo 

poslušalca. 

Trditev »Naše telesno sporočanje (mimika, kretnje, drža, gibanje) na poslušalstvo 

nima pomembnega vpliva.« je 8,9 % označilo kot pravilno. Trditev je napačna. 

Nebesedno sporočanje ima na poslušalce zelo velik vpliv. Odstotek učiteljev, ki 

menijo, da nebesedno sporočanje nima pomembnega vpliva, ni velik, a menim, da bi 

se morali vsi učitelji zavedati, da sporočamo tudi s telesom in da so sporočila, ki jih 

oddajamo nebesedno, zelo pomembna. Nekatere raziskave celo kažejo, da z 

nebesednimi znaki sporočamo več kot  z besednim jezikom. 

Tretjina sodelujočih je izbrala vse tri pravilne trditve, 34,6 % učiteljev je naredilo eno 

napako (označili so eno trditev preveč ali premalo), 31,7 % učiteljev pa je naredilo 

več napak kot eno. Tretjina učiteljev načela zelo dobro pozna, tretjina dobro in 

tretjina ima pomanjkljivo znanje.  
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4.2.3 Zvrst jezika 

Vprašanje: Katero zvrst jezika uporabljate pri govornem nastopanju in zakaj? 

REZULTATI 

 f f % 

Knjižni zborni jezik 51 50,5 % 

Knjižni zborni jezik ali 
knjižni pogovorni jezik 

22 21,8 % 

Knjižni pogovorni 21 20,8 % 

Drugo 7 6,9  % 

Skupaj 101 100 % 

Preglednica 6: Odgovori o uporabi zvrsti jezika med govornim nastopanjem 

INTERPRETACIJA 

50,5 % učiteljev je odgovorilo, da pri govornem nastopanju uporablja knjižni zborni 

jezik. 21,8 % anketiranih je odgovorilo, da uporabljajo knjižni zborni ali knjižni 

pogovorni jezik, odvisno od okoliščin, v katerih izvajajo nastop. 20,8 % učiteljev pri 

govornem nastopanju uporablja knjižni pogovorni jezik, malo manj kot 7 % pa je bilo 

odgovorov, ki jih nisem mogla uvrstiti v nobeno izmed zgornjih kategorij.  

Pojavili so se odgovori, kot so: uradni jezik, splošno sporazumevalni jezik, slovenski 

jezik, zborno pogovorni jezik. Nekaj odgovorov je bilo nejasnih in sem šele iz 

utemeljitve ugotovila, katero zvrst jezika učitelji uporabljajo. 

Rezultati pri tem vprašanju so me presenetili. Le polovica učiteljev zavestno 

uporablja zborno knjižni jezik. Nekateri učitelji so navedli, da uporabljajo knjižni 

zborni in knjižni pogovorni jezik, odvisno od okoliščin in poslušalcev. Menijo, da je 

knjižni pogovorni jezik bolj sproščen in da z izbiro te zvrsti jezika pozitivno vplivajo na 

sproščeno vzdušje in lažje vzpostavijo sporazumevanje.  

Vprašanje je zahtevalo tudi utemeljitev, zakaj uporabljajo izbrano zvrst jezika. 

Odgovori na to vprašanje kažejo, da nekateri učitelji nimajo jasnega vedenja o 

socialnih zvrsteh slovenskega jezika. Navajajo, da uporabljajo knjižni pogovorni jezik, 

ker to zahteva javno nastopanje, ker je tako edino prav, ker je ta zvrst za govorno 

nastopanje edina primerna … 
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Tisti, ki so odgovorili, da uporabljajo knjižni zborni jezik, so svojo izbiro večinoma 

utemeljili z enim izmed naslednjih razlogov:  

 ker to zahtevajo pravila javnega govornega nastopanja,  

 ker je zborni jezik razumljiv vsem,  

 ker je učitelj učencem govorni vzor. 

Nekaj je bilo tudi učiteljev, ki so napisali, da večinoma uporabljajo zborni jezik, 

včasih, za popestritev, pa uporabijo tudi kakšno pogovorno ali narečno besedo. 

Kar nekaj učiteljev je utemeljitev izpustilo. Navajam dva najverjetnejša razloga: lahko 

so bili anketiranci pri branju vprašanja nenatančni in niso bili pozorni, da vprašanje 

zahteva tudi utemeljitev ali pa niso znali utemeljiti izbire.  

Nekaj učiteljev je tudi napisalo, da se trudijo govoriti v zbornem jeziku, a da jim to ne 

uspe vedno. Zborni knjižni jezik je jezik, ki se ga moramo naučiti in tudi vaditi, da ga 

usvojimo in avtomatizirano uporabljamo. Dobrodošlo je, da je učitelj že med študijem 

čim večkrat postavljen v okoliščine, v katerih mora govoriti zborni knjižni jezik, in dobi 

po nastopu kakovostno ter pozitivno naravnano povratno informacijo.  

Menim, da bi morala biti ozaveščenost učiteljev o zvrstni uporabi jezika pri govornem 

nastopanju boljša. Učitelji so tisti, ki prenašajo uporabo knjižnega zbornega jezika, in 

zato je nujno, da so ozaveščeni o rabi te zvrsti.  
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4.2.4 Jasnost in nazornost govornega nastopa 

REZULTATI 

 f f % N N % 

Razločno 
govorjenje 

43 44,3 % 97 100 % 

Uporaba ponazoril 34 35,1 % 97 100 % 

Predhodna 
priprava 

27 27,8 % 97 100 % 

Podkrepitev govora 
z nebesednim 
sporočanjem 

26 26,8 % 97 100 % 

Ustrezna hitrost 
govora 

25 25,8 % 97 100 % 

Glasno govorjenje 21 21,6 % 97 100 % 

Jedrnatost 21 21,6 % 97 100 % 

Zgradba govornega 
nastopa 

18 18,6 % 97 100 % 

Poudarek na 
pomembnejših 
podatkih 

16 16,5 % 97 100 % 

Preglednica 7: Načelo jasnosti in nazornosti (odstotek izraža, koliko izmed vseh učiteljev je vključilo 
posamezen način v odgovor) 

INTERPRETACIJA 

Odgovori na vprašanje o jasnosti in nazornosti so bili zelo različni in razpršeni. 

Večinoma so učitelji v odgovoru naštevali več načinov, kako dosežemo jasnost in 

nazornost. Največ učiteljev (44, 3 %) je v odgovoru zapisalo, da jasnost in nazornost 

dosežemo z razločnim govorjenjem. Tretjina jih meni, da to načelo uresničujemo z 

uporabo ponazoril.  26,7 % jih je napisalo, da vpliva predhodna priprava. Ti niso 

natančneje opredelili, na kaj je treba paziti pri pripravi, da bo nastop jasen in 

nazoren. Učitelji so omenjali še podkrepitev govora z nebesednim sporočanjem, 

ustrezno hitrost govora, glasno govorjenje, jedrnatost in poudarjanje 

najpomembnejših podatkov.  Le 18 % učiteljev je zapisalo, da jasnost in nazornost 

dosežemo z ustrezno zgradbo govornega nastopa. Učitelji so imeli težave z 
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opredeljevanjem tega načela, vendar to ne pomeni nujno, da tega načela v praksi ne 

uresničujejo.  

Pri analizi odgovorov sem tudi ugotovila, da učitelji pogosto uporabljajo izraz 

»mimika« za vse vidne elemente nebesednega sporočanja. Mimika je le eden izmed 

elementov, s katerim se nebesedno izražamo.  

4.2.5 Očesni stik 

Vprašanje: Čemu je pri govornem nastopanju potreben očesni stik? 

REZULTATI 

 f f % N N % 

Za vzpostavljanje 
in ohranjanje stika 
s poslušalci, 
vzbujanje občutka 
povezanosti. 

61 62,2 % 98 100 % 

Spremljanje odziva 
poslušalcev na naš 
govorni nastop. 

43 43,9 % 98 100 % 

Vzdrževanje 
pozornosti 
poslušalcev in 
motiviranje za 
aktivno poslušanje. 

38 38,8 % 98 100 % 

Drugo 4 4,1 % 98 100 % 

Preglednica 8: Očesni stik (odstotek izraža, koliko izmed vseh učiteljev je omenilo posamezen 
dejavnik) 

INTERPRETACIJA 

62,2 % učiteljev je poudarilo, da je očesni stik pomemben, ker tako vzpostavimo in 

ohranjamo stik s poslušalci ter jim vzbudimo občutek povezanosti in naklonjenosti. 

43,8 % učiteljev je v odgovor vključilo pojasnilo, da je očesni stik potreben, ker 

vidimo, kako poslušalci sprejemajo naš govor. 38,8 % meni, da je očesni stik 

potreben zaradi vzdrževanja pozornosti poslušalcev in ker jih na ta način tudi 

motiviramo za aktivno poslušanje. Pojavilo se je še nekaj drugih odgovorov, ki pa so 

bili presplošni, da bi jih lahko razvrstila v katero izmed kategorij.  
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Z aktivnim vzpostavljanjem očesnega stika vplivamo na vse zgoraj naštete elemente. 

Pomembno je, da se govorec zaveda, da ima na voljo močno orodje, s katerim 

pritegne poslušalce. Gledanje mimo poslušalcev ali gledanje v tla bo v poslušalcih 

vzbudilo občutek nepovezanosti in tema govora se jim ne bo zdela pomembna.  

Ena izmed učiteljic je v odgovoru dobro utemeljila pomen očesnega stika. »Očesni 

stike je pomemben zato, da se dotakneš poslušalca. Svoj um povežeš z umom 

poslušalca, z očesnim stikom lahko ustvariš navidezno sogovorništvo, čeprav gre za 

enosmerno komunikacijo. Jaz želim, da me poslušajo, slišijo in razumejo, poslušalci 

pa imajo občutek, da komunicirajo z mano, kot da sodelujejo v enakovrednem 

pogovoru. Očesni stik tu zelo pomaga.« 

Zavedati se je treba tudi, da moramo očesni stik vzdrževati z vsemi poslušalci in ne 

samo s tistimi, ki sedijo spredaj ali na sredini.  

Menim, da so učitelji o pomenu očesnega stika dobro ozaveščeni. Skoraj vsi so 

napisali vsaj eno ustrezno dejstvo, ki utemeljuje pomen očesnega stika.  

4.2.6 Vzdrževanje pozornosti poslušalcev 

Vprašanje: Kaj storimo, če med govornim nastopom opazimo, da se poslušalci 

dolgočasijo? 

REZULTATI 

 f f % N N % 

Vključimo aktivnost 
za poslušalce. 

62 63,3 % 98 100 % 

Popestrimo govor 
s humorjem, z 
zgodbo, s 
primerom, z 
anekdoto. 

46 46,9 % 98 100 % 

Sprememba 
slušnih prvin 
govora 

28 28,6 % 98 100 % 

Odmor, prekinitev 14 14,3 % 98 100 % 

Drugo 19 19,4 % 98 100 % 

Preglednica 9: Vzdrževanje pozornosti poslušalcev (odstotek izraža, koliko izmed vseh učiteljev, ki so 
odgovorili na vprašanje, je omenilo posamezen dejavnik) 
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INTERPRETACIJA 

Kadar učitelji opazijo, da se poslušalci dolgočasijo, največkrat (63,3 % učiteljev) v 

govor vključijo aktivnost za poslušalce – zastavijo vprašanje ali izvedejo kakšno 

aktivnost (naloga, gibalna aktivnost). 46,9 % govor popestri s humorjem, z zgodbo, s 

primerom ali z anekdoto. Skoraj 30 % učiteljev spremeni katero izmed slušnih prvin 

govora, najpogosteje hitrost ali intonacijo. Nekaj učiteljev je tudi napisalo, da začnejo 

govoriti glasneje ali tišje, kar sem vključila med slušne prvine. 14,3 % učiteljev ob 

dolgočasju poslušalstva naredi odmor, prekinitev. Anketirani so navedli še nekaj 

drugih rešitev: čim prej končamo govor, izpustimo nezanimivi del, vključimo ali 

spremenimo vidne prvine govora, prezračimo prostor, utihnemo za nekaj sekund … 

Ena izmed učiteljic je zapisala: »Verjetno smo predolgi, nezanimivi. Še preden greš 

pred poslušalce, se je treba vprašati: Kakšne poslušalce imamo? Kaj pričakujejo od 

nas? Kaj že vedo?« Menim, da je kakovostna priprava, ki vsebuje premislek o vseh 

treh navedenih vprašanjih, pomembna, a da nas včasih občinstvo lahko vseeno 

preseneti. Eden izmed odgovorov je bil, da je dobo imeti pripravljen načrt, kaj storimo 

v takem primeru. Mislim, da je to tudi pomemben del priprave, sploh kadar 

nastopamo v novih okoliščinah ali pred poslušalstvom, ki ga ne poznamo. V razredu 

ima učitelj to prednost, da lahko prilagodi aktivnosti, vključi minuto za zdravje, pelje 

učence ven. Kadar pa učitelj nastopa pred sodelavci ali starši, tega ne more narediti, 

zato je dobro, da ima vnaprej pripravljenih nekaj vprašanj, zgodbo, anekdoto, ki se 

povezuje s temo govora.  

Odgovori učiteljev so bili izčrpni in kažejo na to, da imajo učitelji veliko izkušenj s tem, 

kako ponovno motivirati učence. Le ena izmed učiteljic je zapisala, da ne ve, kaj bi 

storila, če bi opazila, da se poslušalci dolgočasijo. Iz odgovorov lahko sklepam, da so 

učitelji dobro izurjeni, kako ponovno pritegniti učence k poslušanju, v manjši meri pa, 

kako pritegniti odrasle k poslušanju. Tudi na to, da se lahko občinstvo ob našem 

govoru dolgočasi, se je treba vnaprej pripraviti. 
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4.2.7 Dihanje 

Vprašanje: Ali med govornim nastopanjem pravilno dihate? 

REZULTATI 

 

Graf 5: Pravilno dihanje med govornim nastopanjem 

INTERPRETACIJA 

74,3 % učiteljev pozna pravila pravilnega dihanja, 35,7 % učiteljev pa pravilno 

dihanje tudi uresničuje. Četrtina vseh anketiranih ne pozna pravilnega dihanja in ga 

tudi ne izvaja. To je po mojem mnenju veliko. Dihanje je pomemben dejavnik govora; 

ima vsaj dve vlogi. Pravilno dihanje nudi podporo vokalnemu aparatu in tudi pomaga 

pri sproščanju, odpravljanju napetosti, treme. Glas, ki je podprt s pravilnim dihom, 

zveni polno in prepričljivo. Čeprav učitelj nima težav z dihanjem med govorjenjem, je 

dobro, da pozna pravilno dihanje, ker lahko to znanje prenese na učence.  

38,6 % učiteljev razrednega pouka pozna pravila pravilnega dihanja, a ga ne 

uresničujejo. Zavedanje lastnega dihanja pridobimo s samoopazovanjem z 

izvajanjem dihalnih vaj. Treba je vztrajno delati vaje, da lahko preponsko dihanje 

ozavestimo in ga potem tudi avtomatizirano uporabljamo.  

36 % 

38 % 

26 % 

Pravilno dihanje 

Poznam pravila pravilnega 
dihanja in jih uresničujem. 

Poznam pravila, a nisem 
vešč/-a pravilnega dihanja. 

Ne poznam pravil 
pravilnega dihanja in jih ne 
uresničujem. 
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Barry (1997: 23) pravi, da če se pri dihanju osredotočamo le na zgornji del telesa, 

zvok našega glasu odseva le del nas in ne vsebuje fizične in čustvene resonance. 

Posledično smo manj prepričljivi. 

Menim, da bi bilo dobrodošlo, da bi se študentje že med študijem seznanili z vajami 

za zavedanje lastnega dihanja in z vajami za pravilno dihanje. S tem bi več učiteljev 

znalo pravilno dihanje tudi uresničevati. 

4.2.8 Premagovanje treme 

Vprašanje: Ali poznate katero izmed tehnik ali katerega izmed načinov za 

zmanjšanje treme pred govornim nastopanjem? 

REZULTATI 

 

 

Graf 6: Poznavanje tehnik ali načinov za zmanjševanje treme 
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INTERPRETACIJA 

Učinkovito obvladovanje treme je tudi eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo 

na uspešnost govornega nastopanja. Lahko smo dobro pripravljeni, imamo jasen cilj, 

kaj želimo povedati, a če ne obvladamo morebitne treme, je govor lahko neuspešen. 

Učitelje razrednega pouka sem vprašala, ali poznajo katero izmed tehnik ali katerega 

izmed načinov za zmanjševanje treme pred govornim nastopanjem. 60,4 % učiteljev 

pozna način, kako obvladovati tremo, 39,4 % pa tega znanja nima. Zanimivo bi bilo, 

če bi učitelje, ki tega znanja nimajo, vprašala, ali se spopadajo s tremo. 

V drugem delu vprašanja so učitelji odgovorili, katero tehniko ali kateri način 

obvladovanja treme poznajo. Nekateri so našteli več načinov. Učitelji najpogostejše 

(54,1 %) uporabljajo dihalne tehnike. Omenjali so globoko dihanje, počasno dihanje, 

pranajamo. 21,3 % vseh anketiranih pozna tehnike umirjanja in sproščanja. 

Najpogosteje je to meditacija, avtogeni trening ali tehnika tapkanja. 18,0 % učiteljev 

je omenilo, da na obvladovanje treme vpliva tudi pripravljenost na nastop. Manj 

treme imajo, če se na nastop kakovostno pripravijo. Enak odstotek učiteljev tremo 

obvladuje tako, da pred nastopom sproščajo telo z gibanjem (otresanje z rokami, 

sproščanje mišic, sprostilne vaje). 16,4 % učiteljem je lažje nastopiti, če si pred 

 f f % N N % 

Dihalne 
tehnike 

33 54, 1 % 61 100 % 

Tehnike 
umirjanja in 
sproščanja 

13 21,3 % 61 100 % 

Dobra 
predhodna 
priprava 

11 18,0 % 61 100 % 

Sproščanje 
telesa z 
gibanjem 

11 18,0 % 61 100 % 

Vizualizacija 10 16,4 % 61 100 % 

Drugo 9 14,7 % 61 100 % 

Preglednica 10: Tehnike in načini zmanjševanja treme (odstotek izraža, koliko izmed vseh učiteljev je 
omenilo posamezno tehniko ali način uravnavanja treme) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta    Košir, Mateja – diplomsko delo  

Ozaveščenost učiteljev razrednega pouka o govornem nastopanju 

 

54 
 

nastopom nastop vnaprej predstavljajo kot pozitivnega in dobro izpeljanega 

(vizualizacija). Devet učiteljev je omenilo še druge načine obvladovanja treme, ki so 

individualne narave (hoja gor in dol po prostoru, vrtenje prstana na roki ...).  

Menim, da je tudi obvladovanje treme področje, ki mu je v sklopu govornega 

nastopanja treba dati poudarek. Učitelj govori v različnih okoliščinah in lahko se 

zgodi, da ima pred nastopom v novi okoliščini tremo. Znanje, kako se spopasti s 

tremo, bo v takih okoliščinah prišlo prav. Prav tako lahko to znanje posredujejo tudi 

učencem.  

4.2.9 Kakovost glasu 

Vprašanje: Kaj škoduje kakovosti glasu? 

REZULTATI 

 f f % N N % 

Preglasno 
govorjenje 

65 66,3 % 98 100 % 

Nepravilna tehnika 
govorjenja 

52 53,1 % 98 100 % 

Preobremenitev 
vokalnega aparata 

28 28,6 % 98 100 % 

Uživanje mrzlih 
pijač, gaziranih 
pijač, kave, 
alkohola 

26 26,5 % 98 100 % 

Kajenje 24 24,5 % 98 100 % 

Premalo zaužite 
tekočine 

21 21,4 % 98 100 % 

Drugo 29 29,6 % 98 100 % 

Preglednica 11: Škodljivi dejavniki, ki vplivajo na kakovost glasu (odstotek izraža, koliko izmed vseh 
učiteljev je omenilo posamezen dejavnik, ki škodljivo vpliva na kakovost glasu) 
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INTERPRETACIJA 

Glasovne motnje učitelju otežujejo opravljanje poklica. V veliki meri jih lahko 

preprečimo, če delujemo preventivno.  

66 % učiteljev je kot najbolj škodljiv dejavnik izpostavilo preglasno govorjenje. 

Omenjali so predvsem kričanje ali glasno govorjenje, kadar želijo preglasiti učence. 

33,6 % učiteljev je napisalo, da kakovosti glasu škoduje nepravilna tehnika 

govorjenja. Najpogosteje so to učitelji ubesedili kot »govorjenje na grlo«, neuporaba 

prepone, nepravilno dihanje, napenjanje glasilk.  28,6 % učiteljev je zapisalo, da 

glasu škoduje, kadar ga preobremenimo. To pomeni, da govorimo predolgo časa ali 

govorimo s hripavim glasom. 26,5 % učiteljev se zaveda, da tudi z izbiro pijač 

vplivamo na kakovost glasu. Najprimernejša za glasilke je voda, treba je skrbeti za 

zadostno hidracijo telesa, kar se zaveda 21,4 % učiteljev. Med najpogostejšimi 

naštetimi dejavniki, ki škodljivo vplivajo na kakovost glasu, je tudi kajenje. Poleg 

naštetih dejavnikov so anketirani omenili še: utrujenost, tremo, stres, nesamozavest, 

šepetanje, neustrezne mikroklimatske pogoje. 

Učitelji so našteli veliko pomembnih dejavnikov, ki imajo vpliv na kakovost glasu, in 

mislim, da so dobro ozaveščeni o škodljivih dejavnikih, ki vplivajo na glas. Nihče pa 

ni omenil, da na kakovost glasu močno vplivata drža telesa in sproščenost grla. 

Sključena drža ne omogoča glasu, da se okrepi v resonančnih prostorih, in naš glas 

ne zveni. Posledično se trudimo govoriti glasno, kar lahko povzroči hripavost. Odprta 

drža in sproščeno grlo sta predpogoja za to, da bo naš glas funkcionalen.  
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4.2.10 Povratna informacija 

Vprašanje: Ali po izvedenem govornem nastopanju vprašate koga za mnenje ali 

povratno informacijo o svojem nastopu? 

REZULTATI 

 

Graf 7: Povratna informacija 

 

 f f % 

Izboljšanje prihodnjih 
nastopov 

65 72,2 % 

Preverjanje skladnosti 
mnenja poslušalcev in 
lastnega samovrednotenja 
nastopa 

7 7,8 % 

Povratna informacija kot 
potrditev, pohvala 

4 4,4 % 

Drugo 14 15,6 % 

Skupaj 90 100 % 

Preglednica 12: Povratna informacija 
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INTERPRETACIJA 

36,6 % učiteljev vedno vpraša za povratno informacijo o nastopu, občasno jih to stori 

54,5 %. 8,9 % jih nikoli ne vpraša za povratno informacijo.  

Dve tretjini (72,2 %) učiteljev hoče slišati povratno informacijo, ker želijo naslednji 

nastop izvesti bolje, odpraviti napake in moteče elemente. Ti učitelji so v odgovorih 

pogosto omenili, da povratna informacija mora biti, ker smo le tako naslednjič lahko 

boljši in učinkovitejši. Skoraj 8 % učiteljev je odgovorilo, da s povratno informacijo 

izvejo, kako je govorni nastop zaznalo poslušalstvo, ker se zavedajo, da govorec 

nastop doživlja drugače kot poslušalec. Štirje učitelji so poudarili pomen povratne 

informacije kot potrditev ali pohvala. Preostali anketirani so navedli druge razloge, ki 

so bili večinoma zelo splošni in niso natančno opredelili, kaj jim pomeni povratna 

informacija.  

Ena izmed učiteljic, ki nikoli ne vpraša za povratno informacijo, je zapisala, da 

nikogar dovolj dobro ne pozna, da bi lahko vprašala za mnenje o nastopu. Menim, da 

bi povratno informacijo dobila tako, da bi ob koncu nastopa poslušalstvu razdelila 

kratek vprašalnik. S tem bi dobila vpogled v trenutno zmožnost govornega 

nastopanja in izvedela, na katerih področjih je lahko še boljša.  

Povratna informacija je pomemben element v razvijanju lastne govorne zmožnosti. 

Lahko nas spodbudi k napredku, nam da motivacijo, da se trudimo in postanemo 

boljši, lahko pa nam tudi zmanjša zaupanje v lastne sposobnosti. Pomembno je, da 

je povratna informacija naravnana pozitivno, da iz nje izvemo, kje se moramo še 

izboljšati in nas za to tudi motivira.  
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4.3 RV 3: Ali se znanje o govornem nastopanju učiteljev razrednega 

pouka, ki poučujejo deset let ali manj, statistično pomembno 

razlikuje od znanja učiteljev, ki poučujejo več kot deset let? 

REZULTATI 

 

Graf 8: Znanje glede na leta poučevanja 

INTERPRETACIJA 

Učitelji, ki poučujejo deset let ali manj, so v povprečju dosegli 24,65 točke. Učitelji, ki 

poučujejo več kot deset let, pa so v povprečju dosegli 24,40 točke. Največje število 

možnih točk je 30. 

Razlika med obema skupinama učiteljev je 0,21 točke. Razlika je zelo majhna, 

bistvenih razlik v znanju med učitelji, ki poučujejo deset let ali manj, in tistimi, ki 

poučujejo več kot deset let, ni. Pričakovala sem, da bo razlika večja in da bodo imeli 

več znanja učitelji, ki poučujejo deset let ali več. Statistično pomembnost razlik sem 

preverila z neparametričnim Mann-Whitneyjevim U-testom za neodvisne vzorce. Ta 

test sem uporabila, ker porazdelitev podatkov ni bila normalna. Test je pokazal, da 

ne moremo trditi, da med skupinama prihaja do statistično pomembne razlike (α = 

0,259). Na znanje o govornem nastopanju leta poučevanja torej ne vplivajo.  
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3.4 RV 4: Ali se znanje o govornem nastopanju učiteljev razrednega 

pouka statistično pomembno razlikuje glede na univerzo, na kateri 

so se dodiplomsko izobraževali? 

REZULTATI 

 

Graf 9: Znanje glede na kraj študija 

INTERPRETACIJA 

Študijski program razredni pouk se v Sloveniji izvaja na treh univerzah: v Ljubljani, 

Mariboru in na Primorskem. Pri obdelavi podatkov sem iz vzorca pri tem 

raziskovalnem vprašanju morala izločiti Univerzo na Primorskem, ker so se tam 

izobraževali le štirje udeleženci raziskave. Rezultati kažejo, da imajo anketiranci, ki 

so se dodiplomsko izobraževali na Univerzi v Ljubljani, boljše znanje kot tisti, ki so se 

izobraževali na Univerzi v Mariboru. Tisti, ki so študirali v Ljubljani, so v povprečju 

dosegli 24,78 točke, tisti, ki so študirali v Mariboru, pa 22,79 točke. Razlika znaša 

1,99 točke. Ali so razlike statistično pomembne, sem ugotavljala s t-testom za 

neodvisne vzorce. Rezultat kaže, da se pojavljajo statistično pomembne razlike na 

ravni 1 % (t = 2,714, g = 95, α = 0,08).  

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani se neposredno razvijanje javnega govornega 

nastopanja načrtno izvaja pri naslednjih predmetih: slovenski jezik 1 (predavanja in 

laboratorijske vaje), slovenski jezik 2 (predavanja, seminarji in laboratorijske vaje) in 
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pri didaktiki slovenskega jezika (predavanje, vaje, nastop na šoli). Poleg teh treh 

predmetov se lahko študentje s področja govornega nastopanja dodatno izobrazijo 

pri izbirnem predmetu pedagoško sporazumevanje v slovenščini (Petek 2011: 5). 

Študentje na Pedagoški fakulteti v Mariboru neposredno razvijajo zmožnost javnega 

govornega nastopanja pri predmetih: slovenski jezik 1 in 2 (predavanja, laboratorijske 

vaje, samostojno delo), didaktika slovenskega jezik in književnosti 1 in 2 (predavanje, 

seminar, seminarske vaje, samostojno delo) ter pri predmetu retorika in komunikacija 

(predavanja, seminar, seminarske vaje, samostojno delo) (Petek 2011: 7).  

Na obeh univerzah je program izobraževanja podoben, vzroki, zakaj prihaja do razlik 

v znanju, pa niso predmet te raziskave.  

3.5 RV 5: Ali se znanje o govornem nastopanju učiteljev razrednega 

pouka, ki se niso dodatno izobraževali, statistično pomembno 

razlikuje od znanja učiteljev, ki so se dodatno izobraževali na tem 

področju?  

REZULTATI 

 

Graf 10: Znanje glede na udeležbo na dodatnem izobraževanju 
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INTERPRETACIJA  

Učitelji, ki so se s področja govornega nastopanja dodatno izobraževali, so v 

povprečju dosegli 25,35 točke. Učitelji, ki se niso udeležili dodatnega izobraževanja, 

pa 23,95 točke. Največje število možnih točk je 30. 

Več točk so dosegli učitelji, ki so se udeležili izobraževanja. Rezultati potrjujejo moja 

pričakovanja. Mann-Whitnejyev U-test za neodvisne vzorce je pokazal, da se med 

skupinama pojavljajo statistično pomembne razlike na ravni 2 % (α = 0,22). Rezultati 

potrjujejo, da je dodatno izobraževanje vsekakor koristno in vpliva na našo zmožnost 

govornega nastopanja. To zmožnost lahko razvijamo z vajo in izobraževanjem.  

Dobro je, da ima učitelj ali študent čim več možnosti javnega govornega nastopanja 

in da po nastopu dobi kakovostno povratno informacijo in napotke ter usmeritve za 

izboljšanje govornega nastopanja.  

Na nekaterih izobraževanjih imajo udeleženci možnost, da se njihov govorni nastop 

posname in nato analizira. Z videoanalizo lastnega govornega nastopa govorec 

najbolj ozavesti sebe kot govorca, čeprav je včasih neprijetno opazovati lastno 

nastopanje.  

4.6 RV 6: Kako pomembna se zdi učiteljem razrednega pouka 

zmožnost govornega nastopanja za učiteljski poklic?  

REZULTATI 

 f f % 

Zelo pomembna 89 88, 1 % 

Pomembna 11 11, 0 % 

Srednje pomembna 1 0,9 % 

Manj pomembna 0 0 

Nepomembna 0 0 

Skupaj: 101 100 % 

Preglednica 13: Pomembnost zmožnosti govornega nastopanja za učiteljski poklic 
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INTERPRETACIJA 

88,1 % anketiranih se zdi zmožnost govornega nastopanja za učiteljski poklic zelo 

pomembna, pomembna se zdi ta zmožnost 11 % učiteljem in srednje pomembna le 

enemu sodelujočemu.  

Rezultati so pričakovani. Uspešnost učiteljevega dela je odvisna tudi od njegove 

sposobnosti učinkovitega sporazumevanja. Učitelji se zavedajo, da je zmožnost 

govornega nastopanja za njih pomembna. Nujno je, da učitelji svojo zmožnost 

govornega nastopanja razvijajo. Pomembno je znanje s tega področja, hkrati pa tudi 

čim več priložnosti za govorno nastopanje. 

Zastavlja se mi vprašanje, ali imajo študentje in učitelji  dovolj možnosti za razvijanje 

zmožnosti govornega nastopanja. Petek (2012: 9) ugotavlja, da imajo študentje 

razrednega pouka v Sloveniji dovolj možnosti, da usvojijo strategije uspešnega 

javnega govornega nastopanja, a da je odvisno od posameznega študenta, v kolikšni 

meri bo te možnosti izkoristil.  

4.7 RV 7: Kako učitelji ocenjujejo svoje znanje s področja 

govornega nastopanja? 

REZULTATI 

 f f % 

Odlično 4 4,0 % 

Zelo dobro 33 32,7 % 

Dobro 58 57,4 % 

Slabo 6 5,9 % 

Zelo slabo 0 0 

Skupaj:  101 100 % 

Preglednica 14: Ocena lastnega znanja s področja govornega nastopanja 

INTERPRETACIJA 

Največ učiteljev, 57,4 %,  je svoje znanje govornega nastopanja opredelilo kot dobro. 

32,7 % je svoje znanje ocenilo kot zelo dobro, skoraj 6 % kot slabo in 4 % kot 

odlično.  
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Samovrednotenje znanja je pri govornem nastopanju zelo pomembno, ker vpliva na 

govorčevo samozavest in tudi na željo po izobraževanju s tega področja.  

Petek (2012: 12) je izvedel raziskavo med študenti drugega in tretjega letnika 

razrednega pouka. Študentje so ocenili, kakšna je njihova zmožnost govornega 

nastopanja. Študentje tretjega letnika so zmožnost govornega nastopanja ocenili 

tako: 2,86 % študentov je odgovorilo, da je njihova zmožnost govornega nastopanja 

slaba; 60 % študentov, da je njihova zmožnost govornega nastopanja dobra in 37,14 

% študentov je ocenilo zmožnost kot zelo dobro ali odlično. Rezultati med študenti 

tretjega letnika razrednega pouka in učitelji razrednega pouka so podobni.  

4.8 RV 8: Ali se učitelji razrednega pouka srečujejo z glasovnimi 

težavami?  

REZULTATI 

 f f % 

DA 51  50,5 % 

NE 50  49,5 % 

Skupaj: 101 100 % 

Preglednica 15: Srečevanje učiteljev z glasovnimi težavami 

INTERPRETACIJA 

Polovica anketiranih (50,5 %) se srečuje s hripavostjo in/ali z izgubo glasu. Učiteljev 

glas je eden izmed ključnih orodji, s katerim opravlja svoje delo. Poznavanje in 

zavedanje lastne glasovne kvalitete lahko olajša delo, ker učitelj lahko deluje 

preventivno. Dobro je, če učitelj ve, kolikšne obremenitve zmore njegov glas, in si 

omogoči tudi glasovni počitek.  

Govorjenje s hripavim glasom je naporno, hkrati pa neprijetno za poslušalce. Tudi 

učencem učitelj ni dober zgled, če govori s hripavim glasom. Priporočljivo je, da bi 

vsak učitelj opravil pregled pri foniatru in se seznanil s stanjem njegovih glasilk. 

Učitelj postane hripav, če se poruši ravnovesje med obremenitvami in zmogljivostjo 

grla (Hočevar Boltežar 2000: 6).  
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4.9 RV 9: Kaj po mnenju učiteljev najbolj vpliva na uspešnost 

izvedbe govornih nastopov? 

REZULTATI 

 f f % N N % 

Temeljita priprava na 
govorni nastop 

70 72,7 % 97 100 % 

Govorčeva osebnost 29 29,9 % 97 100 % 

Sproščeno 
sporazumevanje 

22 22,7 % 97 100 % 

Vsebina nastopa, 
zanimivost teme 

15 15,5 % 97 100 % 

Upoštevanje in 
vključevanje 
poslušalcev 

9 9,3 % 97 100 % 

Drugo 18 18,6 % 97 100 % 

Preglednica 16: Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost izvedbe govornega nastopa (odstotek izraža, 
koliko izmed vseh učiteljev je omenilo posamezen dejavnik) 

INTERPRETACIJA 

Po mnenju učiteljev na uspešnost govornega nastopa najbolj vpliva temeljita 

priprava. Predvsem so omenjali vsebinsko pripravo in to, da je treba biti s temo dobro 

seznanjen. Strinjam se, da je dobra priprava zelo pomembna. Če govornik ve, o čem 

govori, in je strokovno dobro podučen, je pri nastopu samozavestnejši in tudi 

komunikacija med govornikom in poslušalci je boljša, saj se govornik ne boji 

morebitnih vprašanj. 29,9 % vseh anketiranih je zapisalo, da je pomembna tudi 

govorčeva osebnost. To so učitelji poimenovali kot simpatičnost, karizma, odločnost, 

samozavest, pristnost … Tretji dejavnik, ki po mnenju učiteljev najbolj vpliva na 

uspešnost govornega nastopa, je sproščeno sporazumevanje. Učiteljem se zdi 

pomembno, da so poslušalci in govornik sproščeni in da medsebojna komunikacija 

poteka obojestransko. Na uspešnost nastopa vplivajo tudi vsebina nastopa in  

zanimivost teme ter upoštevanje in vključevanje poslušalcev. Nekateri so navedli še 

nekaj drugih dejavnikov: ustrezno nebesedno sporazumevanje, zunanji videz, 

izkušnje. Le dva učitelja sta napisala, da na uspešnost nastopa pomembno vpliva 

poznavanje pravil uspešnega nastopanja. 
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Na uspešnost govornega nastopa vpliva skupek dejavnikov. Na večino lahko vpliva 

sam govorec z ozaveščenostjo o načelih … Pomembno je, da nam nastop, ki nam ni 

najbolj uspel, ne vlije strahu, ampak poiščemo vzrok in razlago za morebitno 

neuspešnost in to poskušamo vnaprej odpraviti ali popraviti.  
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5 SKLEP 

Priprava diplomskega dela mi je omogočila dober vpogled v vsebine govornega 

nastopanja. Poleg ugotovitev, ki sem jih pridobila v empiričnem delu, sem med 

analizo vprašalnikov odkrila veliko nasvetov in praktičnih napotkov za učinkovito 

nastopanje. Vprašalnik je vseboval odprta vprašanja, kar je pomenilo obširno analizo, 

a več možnosti, da so učitelji zapisali lastne govorniške izkušnje. To so v veliki meri 

tudi storili. Primeri dobre prakse dopolnjujejo znanje, ki sem ga pridobila pri študiju 

teoretičnih vsebin.  

Pomembno je, da učitelj pri profesionalnem razvoju ne pozabi na razvijanje 

zmožnosti govornega nastopanja. Pridobivanje znanja s tega področja, kritična 

samorefleksija, možnost nastopanja in strokovna povratna informacija so pomembni 

dejavniki, ki pozitivno vplivajo na razvoj te zmožnosti in tudi celostne osebnosti. 

Udeležba na seminarju ali izobraževanju s tovrstno tematiko je za učitelje vsekakor 

dobrodošla. Raziskava je pokazala, da imajo učitelji, ki so se udeležili izobraževanja 

s tega področja, boljše znanje kot preostali učitelji. Delovna doba ne vpliva 

pomembno na učiteljevo znanje o govornem nastopanju, pomembnejše so izkušnje 

in dodatno izobraževanje. 

Raziskali smo, katera znanja imajo učitelji razrednega pouka o govornem 

nastopanju. Znanje učiteljev se po posameznih področjih razlikuje. Poraja se mi 

vprašanje, katera znanja imajo učitelji predmetne stopnje o govornem nastopanju. 

Menim, da bi bilo zanimivo narediti raziskavo tudi med učitelji, ki ne poučujejo na 

razredni stopnji. Tudi oni so govorni vzgled učencem, nadaljujejo in nadgrajujejo delo 

razrednih učiteljev.  

Pomembno je, da imajo učitelji in študentje čim več priložnosti za govorno 

nastopanje z možnostjo kakovostne povratne informacije. Dobrodošel je tudi vsak 

konkreten napotek, kako posamezno stvar izboljšati ali popraviti. 

Govornik ne more nastopati sproščeno, če je neprestano obremenjen s stvarmi, na 

katere mora paziti. Načela uspešnega govornega nastopanja je treba usvojiti in 

ponotranjiti, ozavestiti pa jih moramo pri pripravi na nastop.  
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Pomembno je zavedanje, da je učitelj govorni vzor, hkrati pa je tisti, ki uči in vzgaja 

govorce. Nekateri učenci nimajo težav z govornim nastopanjem, za nekatere pa je 

govorni nastop težka naloga. Menim, da zgodnje izkušnje z govornim nastopanjem 

pomembno vplivajo na »govorniško samozavest« učenca.  

O retoriki in govornem nastopanju je veliko napisanega in raziskanega. Kdo si ne želi 

biti dober govornik? Čudežne in hitro učinkovite formule ni. Vaja in nadgradnja 

lastnega znanja pa zagotovo prineseta rezultat.  
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7 PRILOGA 

Vprašalnik 
 
Pozdravljeni! Sem Mateja Košir, absolventka razrednega pouka. Pripravljam diplomsko delo 
in pri tem potrebujem Vašo pomoč. Raziskovala bom področje govornega nastopanja 
učiteljev razrednega pouka. Vprašalnik je anonimen, podatki pa bodo uporabljeni le za 
raziskovalne namene. Hvaležna Vam bom, če si boste vzeli čas in izpolnili vprašalnik.  
 

Spol:         ženski          moški 

Število let poučevanja (obkrožite):  

 a) 1—3  b) 4—10 c) 11 let in več 

Kje ste se dodiplomsko izobraževali? Obkrožite. 
a)  Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 
b)  Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. 
c)  Na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. 
 
Ali ste se kdaj udeležili seminarja ali tečaja s področja govornega/javnega nastopanja? 

Obkrožite. 

DA      NE 

 
1) V katerih okoliščinah – poleg poučevanja v razredu – največkrat govorno nastopate? 
Izberite tri možnosti in jih označite po pogostnosti (1 naj pomeni največkrat in 3 
najmanjkrat). 
a) Na roditeljskih sestankih. 
b) Na šolskih prireditvah. 
c) Na konferencah, simpozijih. 
č) Pred učiteljskim zborom, drugimi učitelji. 
d) Drugo:  
 
2) Kako pomembna se Vam za učiteljski poklic zdi zmožnost govornega nastopanja? 
Obkrožite ustrezno možnost. 
5 – Zelo pomembna 
4 – Pomembna 
3 – Srednje pomembna 
2 – Manj pomembna 
1 – Nepomembna 
 
3) Kakšno je Vaše znanje o uspešnem govornem nastopanju? Obkrožite. 
5  – Odlično 
4 – Zelo dobro 
3 – Dobro 
2 – Slabo 
1 – Zelo slabo 



                                 

 

 
 

4) Ali se je treba pripraviti na govorno nastopanje? 
DA  NE 
 
Če ste obkrožili DA, kako se pripravite Vi? 
 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
5) Katere izmed spodnjih trditev so značilne za dober govorni nastop? Obkrožite VSE 
pravilne trditve.  
a) Govorjeno besedilo je ustrezno, če upoštevamo priložnost, ob kateri govorimo, 
naslovnika, čas in kraj sporočanja.  
b) V govorni nastop vključimo vse, kar o določeni temi vemo. 
c) Med govornim nastopom je najbolje, da si pomagamo z vnaprej napisanim celotnim 
besedilom.  
č) Pri govornem nastopanju skušamo narečno melodiko čim bolj nevtralizirati.  
d) Hitrost govorjenja je primerna, kadar je poslušalec ne zazna.  
e) Naše telesno sporočanje (mimika, kretnje, drža, gibanje) na poslušalstvo nima 
pomembnega vpliva.  
 
6) Katero zvrst jezika uporabljate pri govornem nastopanju in zakaj?  
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
7) Kako dosežemo, da je govorni nastop jasen in nazoren?  
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
8) Čemu je pri govornem nastopanju potreben očesni stik? 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 



                                 

 

 
 

9) Kaj storimo, če med govornim nastopom opazimo, da se poslušalci dolgočasijo? 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
10) Ali med govornim nastopanjem pravilno dihate? Obkrožite ustrezno možnost.  
3 – Poznam pravila pravilnega dihanja in jih uresničujem. 
2 – Poznam pravila, a nisem vešč/-a pravilnega dihanja. 
1 – Ne poznam pravil pravilnega dihanja in jih ne uresničujem. 
 
11) Ali poznate katero izmed tehnik ali katerega izmed načinov za zmanjšanje treme pred 
govornim nastopanjem? Obkrožite ustrezno možnost.  
DA     NE 
 
Če je Vaš odgovor DA, zapišite, katero izmed tehnik poznate. 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
12) Ali se pri svojem delu srečujete z glasovnimi težavami (hripavost, izguba glasu)? 
Obkrožite.  
DA       NE 
 
13) Kaj škoduje kakovosti glasu? 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14) Kaj po Vašem mnenju najbolj vpliva na uspešnost izvedbe govornih nastopov?   
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
15) Ali po izvedenem govornem nastopanju vprašate koga za mnenje ali povratno 
informacijo o svojem nastopu? Obkrožite. 
 
3 – Vedno 
2 – Občasno 
1 – Nikoli 



                                 

 

 
 

 
16) Če ste pri 15. vprašanju obkrožili možnost 2 ali 3, napišite, zakaj. 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 


