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Povzetek 

V prispevku je poudarjeno, da morajo imeti učitelji in vzgojitelji, ki so vpeti v vzgojno-

izobraževalni proces, vpogled v opredelitev javnega govornega nastopanja in védenje o 

tem področju, ki je lahko tudi priložnost za profesionalni razvoj učitelja/vzgojitelja. Pri 

opredeljevanju javnega govornega nastopanja lahko izhajamo iz spoznanj retorike, in 

sicer ob ugotovitvi, da je to govorjeno in javno sporazumevanje/besedilo. Pri 

opredeljevanju vloge govorca in poslušalca v sodobnem javnem enogovornem 

govorjenem sporazumevanju in opredeljevanju javnih govorjenih enogovornih besedil 

glede na namen pa je treba ugotovitve retorike razširiti z jezikoslovnimi spoznanji. 

Pomembno je tudi poznavanje javnih/formalnih govornih položajev, ki jih zahtevata 

poklica učitelja in vzgojitelja. Za uresničevanje izzivov pri poučevanju in sodobnih 

pristopov pedagoškega dela sta nujna poznavanje vloge javnega govornega nastopanja 

in umestitev le-te v središče sodobnega in kakovostnega poučevanja.  

 

Ključne besede: vloga javnega govornega nastopanja, učitelj, vzgojitelj 

 

Abstract 

The article emphasises that teachers as part of the educational process must have an 

insight into the definition of public speech performance as well as the knowledge of this 

field, which can also be the opportunity for their professional development. The 

definition of public speech performance can originate from the tenets of rhetoric, which 

considers it a spoken and public discourse. When defining the role of the speaker and 

the listener in contemporary public monological spoken communication and the 

purpose of public spoken monological discourses, the tenets of rhetoric have to be 

complemented by those of linguistics. Knowledge of the public/formal speech context, 

which is demanded from the teaching profession, is also important. In order to meet the 

challenges of teaching and contemporary approaches to pedagogical work, knowledge 

of the role of public performance and its placing into the centre of modern high-quality 

teaching are essential.  
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1 Uvod 

V prispevku izhajamo iz hipoteze, da morajo imeti učitelji in vzgojitelji, ki so vpeti v 

vzgojno-izobraževalni proces, vpogled v opredelitev javnega govornega nastopanja in védenje 

o tem področju, ki je lahko tudi priložnost za profesionalni razvoj učitelja/vzgojitelja. 

Pomembno se zdi tudi poznavanje javnih/formalnih govornih položajev, ki jih zahteva 

omenjeni poklic. Za uresničevanje izzivov pri poučevanju in sodobnih pristopov pedagoškega 

dela se zdita nujna poznavanje vloge javnega govornega nastopanja in umestitev le-te v 

središče sodobnega in kakovostnega poučevanja
91

. To področje smo zato natančno proučili in 

izsledke predstavljamo v nadaljevanju. Prispevek je zasnovan kot teoretična razprava; 

uporabili smo analitično-deskriptivno in analitično-interpretativno metodo pedagoškega 

raziskovanja
92

.  

 

2 Opredelitev javnega govornega nastopanja 

Javno govorno nastopanje umeščamo v proces sporazumevanja (komunikacije) – to na 

splošno predstavlja izmenjavanje besedil med ljudmi. Sporazumevanje obsega sporočanje (tj. 

tvorjenje in pošiljanje besedil) ter sprejemanje in razumevanje raznovrstnih govorjenih ali 

zapisanih besedil (Petek 2011: 60). Najprej predstavljamo ugotovitve/spoznanja retorike, ker 

ima kot samostojna teoretska in praktična disciplina, ki jo je mogoče proučevati in poučevati 

– kot navaja Žmavc (2011: 17) – več kot 2500-letno tradicijo. Jezikoslovje pa se je začelo s 

sporazumevanjem in posledično z javnim govornim nastopanjem ukvarjati veliko pozneje – 

šele po de Saussuru, ki je ločil jezik (sistem) od govora (rabe). De Saussure je namreč prinesel 

»revolucijo« v jezikoslovje, ko je uvedel ta izraza. Do njega (1916) se je raziskovalo samo 

sistem, on pa je odprl »pot« do sporazumevanja (raba).  

Javno govorno nastopanje torej lahko povežemo z govorništvom oz. retoriko. Že samo 

poimenovanje te vede – retorika – izhaja iz grške besede rhetorike, ki pomeni umetnost ali 

veščino retorja oz. javnega govorca. Ta beseda se prvič pojavi v Platonovem dialogu Gorgias, 

ki je nastal v drugem desetletju četrtega stoletja pr. n. št. V pogovoru s Sokratom je Georgias 

rhetorike označil kot umetnost prepričevanja. To besedo so v zgodnejši grščini uporabili za to, 

čemur se je pozneje reklo retorika (Kennedy, 2001: 19). Ciceron je retoriko definiral kot 

»umetnost govorjenja, prilagojeno za prepričevanje«, Aristotel pa kot »sposobnost opažanja 

bistvene in primarne lastnosti, s katero se lahko prepriča in ki jo v sebi skriva vsak predmet ali 

pojav« (Škarić, 1999). Obe trditvi se sklicujeta na pomembnost prepričevanja z besedami in 

pridobitev pozornosti občinstva za neko idejo ali akcijo.  

Klasična retorika vpliva tudi na študij javnega govornega nastopanja v 21. stoletju. 

Tako sodobni avtorji v slovenskem prostoru definirajo retoriko kot veščino spretnega in 

uspešnega govornega prepričevanja, ki nas uči, katera govorna sredstva naj uporabimo, da 

bomo prepričljivejši, hkrati pa nam pokaže poti in načine, kako lahko svojo prepričljivost še 

izboljšamo ter jo uspešno uresničimo v praksi (Zidar Gale idr., 2006: 21). Žagar Ž. in 

Domanjko (2006: 12) retoriko definirata kot teoretsko disciplino, skozi katero je mogoče 

premisliti predvsem, kako najti argumente o temi, o kateri želimo govoriti, kako najdene in 

izbrane argumente smiselno razporediti in ubesediti ter kako vse to pomniti in prepričljivo 

predstaviti (čeprav gre za usmerjenost v prakso – za orodja, s pomočjo katerih je mogoče 

prepričljivo govoriti o čemer koli, kjer koli, kadar koli in pred komer koli). Žmavc (2011: 18–

21) retoriko razume kot mrežo konceptov, pojmov in idej, ki omogočajo na eni strani 

konstrukcijo prepričljivih besedil, obenem pa imajo isti koncepti tudi analitično vrednost, saj 
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Več o učinkovitem učiteljevem javnem govornem nastopanju kot temelju za uresničevanje sodobnega in 

kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa v Petek (2011). 

92
Sagadin, 1993; Mužić, 1994a, 1994b. 
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je z njihovo pomočjo mogoče kritično brati, razumeti in celovito interpretirati vsakršno že 

ustvarjeno besedilo, govor, komunikacijo. Ta t. i. metagovorica še danes v veliki meri določa 

različne družbene in kulturne fenomene. Ti vključujejo uspešno oziroma učinkovito 

sporazumevanje v najširšem smislu (katerih del predstavljajo konkretne tehnike 

prepričevanja) ali določajo specifična diskurzivna polja (npr. politika, izobraževanje, 

znanost), zadevajo pa tudi vprašanja družbenih odnosov (morala, nadzor, moč, avtoriteta itn.) 

(Barthes, 1990: 13). Booth (2004) retoriko opredeljuje kot polje vseh razpoložljivih virov, ki 

jih ljudje med seboj delimo za to, da drug v drugem ustvarjamo učinke: učinke, ki so etični 

(vključujejo vse o značaju), praktični (vključujejo politično), čustveni (vključujejo estetsko) 

in intelektualni (vključujejo vse akademske discipline). Gre za polje vseh razpoložljivih 

'znakov', ki jih uporabljamo pri sporazumevanju. Barker in Gaut (1996: 5, 18, 226) pa retoriko 

opredeljujeta kot dinamičen in nenehno spreminjajoč se proces, v katerem se prepleta več 

elementov, da bi dosegli želeni rezultat ali cilj. Govorni dogodki se ne pojavljajo ločeno drug 

od drugega, ampak so v nenehni interakciji. Omenjena avtorja o retoriki govorita tudi kot o 

koristnem orodju za doseganje širokega spektra namenov. Pomembna se jima zdi tudi 

sposobnost naravnega govorjenja, ki se je ni mogoče naučiti. Medtem ko imajo nekateri za 

javno govorno nastopanje talent, se ga drugi lahko naučijo z usposabljanjem in s prakso.  

Osrednje značilnosti retoričnih nastopov oz. javnega govornega nastopanja, kot jih 

opredeljuje retorika nastopanja, opredeljujemo na naslednji način: gre za 1) javna besedila (v 

nasprotju z zasebnimi
93

); 2) govorjena besedila (v nasprotju z zapisanimi
94

); 3) večinoma 

enogovorna besedila, najpogosteje namenjena množičnemu naslovniku, ki nima možnosti 

besednega odzivanja med govornim nastopom (tudi dvogovorna, npr. prispevki v razpravah, 
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Besedila so lahko namenjena čisto določeni osebi, tj. poimenovanemu posamezniku, in vsebujejo podatke, ki 

niso za vsakogar, ali množici ljudi, tj. javnosti, vsem. Zaradi različnega naslovnika se govorec na javno 

govorjenje vnaprej pripravi, medtem ko v zasebnih položajih najpogosteje sočasno oblikuje misli in izreka 

besedilo. Pri tem je treba opozoriti, da je mogoče glede na stopnjo vnaprejšnje pripravljenosti tudi javna besedila 

razvrstiti v dve skupini. V prvo sodijo javni govorni nastopi, ki so vnaprej popolnoma pripravljeni, pogosto celo 

zapisani, v drugo pa javni pogovori (Vogel, 2004: 459). 

94
Govorjena besedila so na splošno opredeljena kot tista besedila, ki jih sporočevalec naslovniku pošilja po 

slušnem prenosniku. Lastnosti, po katerih se zapisano in govorjeno besedilo razlikujeta, so naslednje: 1) prva 

temeljna razlika je neposredno povezana s prenosnikom. Za večino govornih položajev, v katerih sprejemamo 

govorjeno besedilo, je namreč značilno, da je prejemnik fizično prisoten, zato se zdi smiselno ločevati med 

besedili, ki jih sprejemamo neposredno, in med besedili, ki jih sprejemamo posredno, tj. prek medijev. Hkrati 

vsako govorjeno besedilo ob besednem jeziku sestavljajo tudi nebesedni spremljevalci, ki niso vedno samo 

slušni, ampak so najpogosteje tudi vidni. Ker ti v nekaterih primerih prinašajo bistvene vsebinske informacije in 

je mogoče sporočilo besedila oblikovati šele s povezavo informacij, ki smo jih sprejeli prek dveh prenosnikov – 

slušnega in vidnega –, lahko govorjena besedila razvrščamo tudi glede na to, ali so samo slušna ali slušno-vidna; 

2) druga razlika izhaja iz časovno omejenega trajanja govorjenega besedila; čeprav se že dolgo opozarja, da je 

zato za govorjena besedila v primerjavi z zapisanimi na splošno značilna manjša obvestilna gostota, tega danes 

vendarle ne moremo trditi za vsa besedila; 3) ker besedilo, ki se prenaša po slušnem prenosniku, tvorec 

najpogosteje tvori in izgovarja sočasno, so med zapisanim in govorjenim besedilom besedno-slovnične in 

ubeseditvene razlike. Vendar se je sčasoma razvila vrsta besedilnih vrst, ob katerih se ta razlika izgublja, saj so 

deloma ali v celoti pripravljena vnaprej. Eden izmed vidikov delitve govorjenih besedil je zato stopnja 

vnaprejšnje pripravljenosti, ki je tesno povezana s stopnjo obvestilne gostote (povz. in prir. po Vogel, 2004: 

455–456). 
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imajo po našem mnenju značilnosti enogovornih besedil oz. so posebne vrste dialoška 

besedila)
95

; 4) besedila s prepričevalnim namenom
96

.  

Hkrati se tudi znotraj razprav s področja retorike opozarja na potrebo po razširitvi 

pogleda. Tako npr. Kennedy opozarja na dvoje:  

1) Ugotavlja, da sta vlogo klasične retorike v sodobni znanstveni misli zaznamovali dve 

poglavitni spremembi: prehod s praktičnega vidika na teoretičnega ter od osredinjenosti na 

javne nagovore k široki množici ustnih in pisnih zvrsti besednega izražanja. Današnji čas je 

priča velikemu razvoju novih oblik sporazumevanja. Z razvojem tega pojava, ki ga v 

angleščini imenujemo secondary orality, kar prevajamo kot drugotno ustno sporazumevanje, 

je nastala tudi nova teorija, ki opisuje sporazumevanje z množicami, znotraj organizacij in 

majhnih skupin ter mimo kulturnih meja. S tem opozarja na potrebo po raziskovanju ne samo 

»klasičnih« enogovornih besedil, namenjenih množičnemu naslovniku, ampak različnih oblik 

sporazumevanja, ki se pojavljajo v sodobnem času.  

2) Hkrati v proučevanju retorike ločuje med t. i. prvotno in drugotno retoriko. Prvotna retorika 

je retorika, kot so jo poimenovali Grki – umetnost prepričevanja; uporabljali so jo v javnem 

življenju in je bila ustnega značaja; gre za izrekanje ob določeni priložnosti; je dejanje in ne 

besedilo, čeprav jo lahko pozneje obravnavamo kot besedilo. Drugotna retorika pa se nanaša 

na retorične tehnike v govoru, literaturi in v umetnostih, kadar te ne služijo ustnemu, 

prepričevalnemu namenu; v drugotni retoriki govorno dejanje nima osrednjega pomena; to 

vlogo prevzame besedilo. Za klasično retoriko je bilo na skoraj vsaki stopnji njene zgodovine 

značilno, da je iz prvotnih oblik prehajala v drugotne (Kennedy, 2001: 19–21). S tem vsaj 

implicitno nakaže, da namen retorike vendarle ni vedno prepričevanje, ampak da je treba – ko 

govorimo o javnem govornem nastopanju – upoštevati tudi besedila z drugačnim namenom. 

Na podobni spremembi v pogledu na javno govorno nastopanje opozarjajo tudi 

opredelitve v enciklopedijah in drugih strokovnih priročnikih. Tako npr. splošna definicija 

javnega govornega nastopanja, ki je v angleškem jeziku objavljena v prostodostopni 

enciklopediji Wikipedia, pravi, da gre za proces govorjenja, ki je namenjen skupini ljudi; je 

strukturiran, načrtovan, ima jasen namen vplivanja na poslušalca. Namen javnega govornega 

nastopanja je različen: lahko gre za preprost prenos informacij, prepričevanje, prevajanje, 

motiviranje poslušalcev za sodelovanje, lahko pa poseže tudi na področje osebnostnega 

razvoja. Slovar slovenskega knjižnega jezika vsebuje geslo govorništvo in je razloženo kot 

»spretnost, znanje govorjenja, zlasti v javnosti«. Veliki splošni leksikon (1998: 3605) retoriko 

(govorništvo) razlaga kot »nauk o umetniško oblikovanem govoru, njegovih pravilih, 

strukturi, izraznih sredstvih in o slogovnih oblikah«. V Enciklopediji slovenskega jezika 

(Toporišič, 1992: 54) gesla retorika ni, je pa geslo govorništvo, ki je najprej razloženo kot 
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Besedila se med seboj razlikujejo tudi po tem, kolikogovorna so: eno-, dvo- ali večgovorna. Izrazito 

enogovorno besedilo, ki ga lahko povežemo s poukom, je npr. predavanje (Toporišič, 2000: 716–717). 

Enogovorna besedila nastanejo pri sporazumevanju, v katerem se njegova udeleženca ne izmenjujeta v vlogi 

tvorca in prejemnika besedila, ampak je eden ves čas tvorec, drugi pa prejemnik besedila (Križaj Ortar idr., 

2008: 82). Značilna splošna govorjena enogovorna besedila so npr.: slavnostni govori, predavanja, televizijske 

novice, poročila, interpretacija pripovednih ali lirskih književnih besedil in drugi govorni nastopi (prim. z Vogel 

idr., 2007: 107). 

96
Govorjena besedila s prepričevalnim namenom morajo poslušalca pretresti, govorec mora poslušalce potegniti 

v svoj miselni krog in jih pridobiti za kak predlog, mnenje ali načrt; ogreti jih mora za neko odločitev in delovati 

na njihovo voljo; to pa se mu bo uresničilo na osnovi vestno zbranega, prepričljivega dokaznega gradiva (prir. po 

Vatovec, 1984: 93–94). Takšna besedila so običajno kratka in jedrnata. Govorec mora svoje poslušalce prepričati 

o določeni zadevi, obenem pa jih mogoče želi seznaniti s kakšno novo idejo (prir. po Lerche, 1996: 15). 
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»veščina tvorjenja enogovornih besedil, obračajočih se na prisotnega množičnega 

naslovnika«, nato pa še kot »veda, ki proučuje govorništvo«. V Slovenskem velikem leksikonu 

(2005: 281) je retorika (govorništvo) pod točko a opredeljena kot »umetnost javnega 

govorjenja«, pod točko b pa je zapisano, da gre za teoretično vedo o govorniški umetnosti, ki 

se ukvarja z retoričnimi prvinami v jeziku. V leksikonu Sova (2006: 934) je retorika 

(govorništvo) definirana kot »teorija in praksa javnega govorjenja, ki je hkrati tudi moralno in 

estetsko«. Opća enciklopedija jugoslavenskog leksikografskog zavoda (1981: 77) retoriko 

definira kot govorniško umetnost, veščino slikovitega, dojemljivega in prepričljivega 

izražanja, tudi javni govor. Rječnik hrvatskoga jezika (1998: 1002) pa retoriko definira kot 

teorijo in pravila govorništva; hkrati jo omenja tudi kot veščino dojemljivega, slikovitega 

izražanja. 

Čeprav so te opredelitve poljudnoznanstvene in mogoče včasih tudi nestrokovne, 

lahko iz njih razberemo, da širša javnost pojmuje retoriko kot vsako strukturirano, vnaprej 

načrtovano javno govorno nastopanje, ki ima jasno določen namen – prikazovalni ali 

prepričevalni ali kateri drug.  

Pri opredeljevanju javnega govornega nastopanja lahko torej iz spoznanj retorike 

izhajamo ob ugotovitvi, da je to govorjeno in javno sporazumevanje/besedilo. Pri 

opredeljevanju vloge govorca in poslušalca v sodobnem javnem enogovornem govorjenem 

sporazumevanju (enogovorno besedilo, namenjeno množičnemu naslovniku brez možnosti 

»sprotnega« besednega odzivanja, namenjeno skupinskemu naslovniku, ki ima tudi možnost 

neposrednega besednega odzivanja, npr. zastavljanja vprašanj, iskanja pojasnitev … – 

dvogovorno besedilo) in opredeljevanju javnih govorjenih enogovornih besedil glede na 

namen pa je treba ugotovitve retorike razširiti z jezikoslovnimi spoznanji.  

Pomembna in za našo razpravo temeljna merila za opredelitev vrste obravnavanega 

besedila so: t. i. spodbujanje naslovnika k odzivu, po katerem besedila delimo na enogovorna 

in dvogovorna, prenosnik, po katerem delimo besedila na govorjena in zapisana, izbran krog 

naslovnikov, po katerem delimo besedila na javna in zasebna, in sporočilni namen, po 

katerem besedila delimo na prikazovalna, zagotavljalna, vrednotenjska, čustvena, pozivna, 

poizvedovalna, povezovalna in izvršilna. Govorec ima namreč tudi neki namen, govorno 

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

Vsako sporazumevanje je retorično, saj uporablja neko sredstvo – na prepričanja, dejanja ali 

na čustva poslušalstva. 

 

3 Javno govorno nastopanje z jezikoslovne perspektive 

Jezikoslovje se je s sporazumevanjem in v njegovem okviru z javnim govornim 

nastopanjem začelo ukvarjati sorazmerno pozno. Šele v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja je z 

razvojem teorije govornih dejanj, pragmatike pa tudi s pojmovno-funkcijskim in 

komunikacijskim pristopom pri učenju jezika govorjeni jezik postopoma začel stopati v 

ospredje jezikoslovnega raziskovanja (Zemljarič Miklavčič, 2008: 89). 

De Saussure, utemeljitelj sodobnega jezikoslovja, je opredelil sporazumevanje kot t. i. krožno 

pot besede, za katero sta po njegovem mnenju potrebna najmanj dva človeka, govorec in 

poslušalec. Opozarja pa, da je sporazumevalno dejanje vedno individualno. Besede so po 

njegovem mnenju le znaki za pojme, ki jih ima v svoji zavesti govorec, in da same ne 

vsebujejo pomena (prim. z de Saussure, 1977: 70). Kot nov predmet jezikoslovja je vpeljal 

razliko med jezikom (langue) in govorom (parole). De Saussure, ki je torej jezik razdelil na 

dva dela, je osnovno strukturo jezika, ki jo urejajo pravila, imenoval langue (t. i. jezikovni 

sistem). Drugi del jezika sestavljajo partikularna, govorna, pisna ali risana dejanja, ki jih ob 

uporabi strukture in pravil, ki vlagajo langue, ustvarja dejanski govorec ali pisec. De Saussure 

ga je poimenoval parole (dejanski govor, govorna dejanja, ki jih omogoča jezik) (Hall, 1997: 



  

 
688 

33). Ugotavljamo, da je prav de Saussure z razločitvijo jezikovne rabe in jezikovnega sistema 

zelo jasno pokazal, da je jezik sredstvo sporazumevanja, s tem pa tudi sredstvo izražanja in 

oblikovanja misli (prim. z Lurija, 1982: 19), kar lahko neposredno povežemo z javnim 

govornim nastopanjem. De Saussurov prispevek pa je za sporazumevanje in s tem javno 

govorno nastopanje pomemben še v enem vidiku. Odkril in predstavil je dve temeljni razmerji 

– sintagmatsko, po katerem tvorimo skladenjska razmerja, in paradigmatsko, po katerem jih 

zapolnimo z ustreznimi besedami. S tem je postavil izhodišče za jezikovno zmožnost kot 

zmožnost izbiranja besed in njihovega povezovanja v večje enote (prir. po Vogel, 2002: 44). 

De Saussurova spoznanja o sporazumevanju in jeziku na splošno pa je razširil 

Jakobson, eden izmed utemeljiteljev funkcijskega jezikoslovja. Po njegovem mnenju govorec 

na besedni ravni izbira besede in jih po skladenjskih pravilih jezika povezuje v stavke. Pri tem 

pa ni svoboden, ampak mora besede izbirati iz besedišča, ki je skupno njemu in njegovemu 

naslovniku. Za učinkovito sporazumevanje in s tem posledično tudi javno govorno nastopanje 

je po Jakobsonu nujno, da udeleženca uporabljata skupni kod. O izbiranju in povezovanju 

govori predvsem z vidika govorca. V jezikoslovje je vpeljal dva temeljna pojma jezikoslovja 

druge polovice 20. stoletja: sporočevalčev namen in učinek, ki ga »besedilo« doseže 

(Jakobson, 1989: 89). 

Smiselno se zdi opozoriti še komunikacijsko didaktiko, ki jo je – izhajajoč iz 

funkcijskega in pragmatičnega jezikoslovja – razvila O. Kunst Gnamuš; z njo je želela 

pojasniti potek sporazumevanja v razredu, tj. učitelja katerega koli predmeta usposobiti za 

uspešno sporazumevanje oz. javno govorno nastopanje v razredu – izbor najučinkovitejših 

načel in strategij medsebojnega sporazumevanja. Komunikacijska didaktika upošteva dejstvo, 

da je jezik pri pouku sredstvo sporazumevanja (pouk poteka v obliki jezikovne in nejezikovne 

govorne dejavnosti); pojasnjuje uporabo jezika pri opravljanju govornih dejanj, s katerimi v 

razredu uravnavamo medsebojne odnose in vodimo spoznavni proces; kot taka je pomembna 

za vse učne predmete, zato mora postati sestavni del splošne didaktike. O. Kunst Gnamuš je 

predstavila oblike govorne dejavnosti pri pouku (razlaga, govor), spoznavno-odnosno zgradbo 

pedagoškega sporazumevanja ter delež t. i. spoznavnega in odnosnega govora v govorni 

dejavnosti učenca in učitelja, na osnovi razčlembe pedagoškega govora pa sklepala o vzgojno-

izobraževalnih učinkih, ki jih ima sporazumevanje na mišljenje, hotenje, čustvovanje in na 

ravnanje udeležencev pedagoškega sporazumevanja (prm. s Križaj Ortar, 2002/2003). 

V slovenskem prostoru javno govorno nastopanje posredno omenja tudi Toporišič 

(1984, prim. z 2000) v Slovenski slovnici, in sicer v poglavju Sporočanje, v sklopu katerega 

mdr. opredeljuje t. i. govornost. Obravnava prenosniško stran, ki se tiče govorništva (javnega 

govornega nastopanja, retorike). Pri tem je mišljeno, da se tvorec besedila z živo besedo 

obrača na svojega naslovnika. Pri takem sporočanju se zahteva strnjena zbranost v smislu 

ubesedovane predmetnosti in ubesedovalnih zahtev v določeni besedilni vrsti, poudarja pa 

tudi množičnega naslovnika (prim. s Toporišič, 2000: 714).  

Ob vsem zapisanem ugotavljamo, da se zaradi spremenjenih pogledov na učinkovit 

pouk in drugačnih sporazumevalnih vzorcev v sodobni družbi tudi predavanje/razlaganje kot 

značilna retorična vrsta oz. ena temeljnih enogovornih govorjenih besedilnih vrst, ki jih v 

razredu tvori učitelj, močno spreminja; zaradi aktivnejših oblik pouka vanj npr. vnašamo 

elemente dialoškosti. S tem za učiteljevo pripravo na učinkovito govorno nastopanje ne 

zadoščajo več samo pravila t. i. klasične retorike
97

. 

Pri javnem govornem nastopanju gre za situacijo, ki – povedano drugače – vključuje 

poslušalce in občinstvo. Govorec v procesu sporazumevanja nosi večjo vlogo kot občinstvo 

(Barker in Gaut, 1996: 225).  
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Gl. tudi Petek (2011). 
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Škarić (2003: 9) govori o disciplini javnega govorjenja. »Kjer se govori javno, se 

upošteva pravila retorike.« Avtor uvaja strokovno poimenovanje sodobne govorne vrste. Loči 

štiri temeljne skupine: 1) razgovori – poslovni, intervju, anketa, razprava, razgovor o določeni 

temi, skupno iskanje idej (angl. 'brain storming', hrv. 'nabacivanje ideja'); 2) kratki monologi – 

uvodnik, izjava, novice, diskusija, komentar, poročilo): 3) govori – družbeni, politični, sodni, 

znanstveni in drugi delovni govori; 4) posebne govorne vrste – vodenje, obvestilo, prevajanje, 

prenos, reportaže, recitiranje/deklamiranje, pripovedovanje (Škarić, 2003: 14–21).  

Tivadar (1998: 55, prim. z 2004) pa deli besedila glede na predlogo in uvaja pet 

osnovnih načinov/stopenj uresničitve knjižnega jezika, ki zahtevajo različno znanje knjižne 

norme in govornih spretnosti: 1) branje; 2) polbranje – natisnjeno, a ne povsem prebrano, kar 

zahteva t. i. mehanično poznavanje pravorečja; 3) zapisano po oporni točkah; 4) prosto, tj. 

brez zapisa, a z miselno pripravo, kar zahteva aktivno usvojitev pravorečne norme; 5) 

popolnoma prosto – avtomatizirano znanje pravorečne norme. 

Na osnovi različnih opredelitev javnega govornega nastopanja slovenskih in tujih 

znanstvenikov lahko javno govorno nastopanje razumemo kot tvorjenje enogovornih 

govorjenih besedil, namenjenih širši ali ožji javnosti. Namen izsledkov, predstavljenih v 

prispevku, je pri učiteljih in vzgojiteljih vzbuditi ozaveščenost o tem, da je obravnavana 

tematika pomembna za uresničevanje sodobnega in kakovostnega vzgojno-izobraževalnega 

procesa, s tem pa tudi za njihov profesionalni razvoj na vseh področjih vzgoje in 

izobraževanja. 

 

4 Govorni položaji, povezani z učiteljevim/vzgojiteljevim javnim govornim nastopanjem  

Vloga javnega govornega nastopanja pri poklicu učitelja/vzgojitelja je neposredno 

povezana tudi s poznavanjem t. i. govornih položajev. Gre za situacijo, v kateri se odvija 

sporazumevanje, in je odvisno od tega, kje in komu kaj sporočamo. Gre za okoliščine, ki so 

določene z udeleženci, vsebino, namenom, z obliko jezikovnega sporočanja in kar vpliva na 

izbiro jezikovnih sredstev. Govorni položaji se med seboj razlikujejo glede na formalnost in 

neformalnost oz. javnost in zasebnost (Tivadar, 1998: 13; Zemljarič Miklavčič idr., 2009: 

426; SSKJ). Iz te opredelitve sklepamo, da gre pri učiteljevem javnem govornem nastopanju v 

razredu za formalni in javni govorni položaj
98

.  

Pri vsem tem se nam zdijo zelo pomembne tipične govorne situacije, v katerih se 

pojavlja učiteljevo/vzgojiteljevo javno govorno nastopanje v razredu/vrtcu in tudi zunaj 

razreda/vrtca. Te so za učitelja naslednje
99

: 1) izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega 

pouka ter pouka izbirnih predmetov – razlaganje, ustno preverjanje znanja, ustno ponavljanje, 

javni nastopi (ob hospitaciji ravnatelja) in drugo; 2) izvajanje interesnih dejavnosti – krožki in 

druge dejavnosti; 3) izvajanje dejavnosti ter sodelovanje pri športnih, kulturnih in 

naravoslovnih dnevih; 4) nastopi v sklopu oddelčne skupnosti; 5) izvajanje varstva učencev v 
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Tivadar (1998: 13) razdeli javne (in s tem tudi formalne) govorne položaje, pri katerih se uporablja knjižni 

zborni jezik, na štiri skupine: 1) govor v državnih organih; 2) javni nastop v gospodarstvu; 3) pri pouku v šolah; 

4) nastopanje pred mikrofonom. Učiteljevo/vzgojiteljevo javno govorno nastopanje v šoli/vrtcu se po tej 

razvrstitvi uvrša v tretjo skupino. 

99
Na spletnih straneh Centra za informiranje in poklicno svetovanje (v sklopu Zavoda RS za zaposlovanje) so 

mdr. objavljeni dela in naloge, ki so predpisani za delavce v vzgoji in izobraževanju. Mi smo poiskali le-te za 

učitelja razrednega pouka in vzgojitelja ter na osnovi predstavljene teorije izbrali in opredelili tipične govorne 

situacije, v katerih se pojavlja učiteljevo/vzgojiteljevo javno govorno nastopanje v šoli/vrtcu in tudi zunaj 

šole/vrtca. 
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jutranjem in popoldanskem času; 6) vodenje rekreativnih odmorov; 7) sodelovanje v 

strokovnih organih in strokovnih aktivih zavoda, 8) sodelovanje s starši in šolsko svetovalno 

službo; 9) sodelovanje s krajevno skupnostjo, podjetji in z društvi ter drugimi združenji v 

šolskem okolišu; 10) organiziranje prireditev, akcij, tekmovanj in drugačnih srečanj v zavodu 

ali zunaj njega; 11)  opravljanje mentorstva učiteljem pripravnikom. Pri vseh omenjenih 

situacijah, ki jih ni malo, gre za formalne in javne govorne položaje, v katerih mora učitelj 

govorno nastopati. Na osnovi predstavljenega lahko sodimo o pomembnosti javnega 

govornega nastopanja v učiteljskem poklicu in na splošno v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

Tipične govorne situacije, v katerih se pojavlja vzgojiteljevo javno govorno nastopanje 

v vrtcu in tudi zunaj vrtca, pa so naslednje: 1) poleg neposrednega opravljanja dela vzgojitelja 

v oddelku načrtuje, usklajuje, organizira delo v enoti; 2) sodeluje s strokovnimi delavci 

znotraj zavoda in v aktivih enote in zavoda ter po potrebi z zunanjimi strokovnimi ins  

svetovalnimi službami; 3) strokovno vodi pomočnika vzgojitelja pri načrtovanju in izvedbi 

vzgojnega dela v oddelku; 4) vodi in povezuje delo vseh zaposlenih v enoti v okviru 

načrtovanega vzgojnega in drugega dela; 5) razvija zavod z vidika uvajanja novosti na 

pedagoškem in organizacijskem področju ter na področju poslovanja; 6) neposredno izvaja 

vzgojni program v skupini, enoti, zavodu in zunaj njega; 7) sodeluje pri organizaciji življenja 

in dela v vrtcu; 8) sodeluje s starši in v strokovnih organih vrtca; 9) vključuje se v 

organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje, je mentor pripravnikom, organizira 

kulturne, športne in druge splošno koristne in človekoljubne akcije, pri katerih sodelujejo 

otroci vrtca, o pripravlja in vodi izlete, bivanje v naravi itn., ki jih organizira zavod. 

Vsi omenjeni govorni položaji so javni in formalni; v njih se učitelj/vzgojitelj 

vsakodnevno sporazumeva, zato ponovno poudarjamo pomen vloge javnega govornega 

nastopanja pri poklicu učitelja/vzgojitelja, ki se je morata oba profila po vsem ugotovljenem 

še posebej zavedati, še posebej za kakovostno in sodobno poučevanje, s tem pa posledično 

tudi za lasten profesionalni razvoj. 

C. Razdevšek Pučko (2004) v članku Kakšnega učitelja potrebuje (pričakuje) 

današnja (in jutrišnja) šola piše o tem, da spremembe v družbi povzročajo, da morajo 

učitelji
100

 sprejeti nekatere nove vloge, nekatere prejšnje pa spremeniti ali opustiti. Pravi, da 

sodobna šola zahteva nujnost nenehnega profesionalnega razvoja, saj znanje v procesu 

usposabljanja za poklic ne zadošča. Profesionalni razvoj učitelja je nujno povezan tudi z 

učiteljevim javnim govornim nastopanjem, kar je temelj za uresničevanje kompetenc, ki jih je 

predpisala tudi Evropa komisija (ekspertna skupina »Improving education of teachers and 

trainers«). T. i. nove govorne situacije, v katerih se pojavlja učiteljevo javno govorno 

nastopanje v razredu in tudi zunaj razreda, so naslednje: 1) novi načini dela v razredu 

(uporaba ustreznih pristopov glede na socialno, kulturno in etnično različnost učencev, 

organiziranje optimalnega in spodbudnega učnega okolja z namenom olajšati in spodbuditi 

proces učenja, timsko delo (poučevanje) z drugimi učitelji in s strokovnimi sodelavci, ki 

sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu z istimi učenci; 2) nove naloge za delo zunaj 

razreda: na šoli in s socialnimi partnerji (sodelovanje s starši in z drugimi socialnimi 

partnerji); 3) razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri učencih; 4) razvijanje lastne 

profesionalnosti. 
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Izsledke lahko prenesemo tudi na vzgojitelje. 
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5 Sklep 

Na osnovi predstavljenih izsledkov sklepamo, da morajo imeti učitelji in vzgojitelji, ki 

so vpeti v vzgojno-izobraževalni proces, vpogled v opredelitev javnega govornega nastopanja 

in védenje o tem področju ter da je to tudi priložnost za profesionalni razvoj 

učitelja/vzgojitelja. Sklepamo lahko tudi o pomembnosti poznavanja javnih/formalnih 

govornih položajev, ki jih zahtevata ta poklica. Menimo, da sta za uresničevanje izzivov pri 

poučevanju in sodobnih pristopov pedagoškega dela nujna poznavanje vloge javnega 

govornega nastopanja in umestitev le-te v središče sodobnega in kakovostnega poučevanja, 

kar potrjujejo tudi naši izsledki. 
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