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NASLOV 

STALIŠČA UČITELJEV IN UČENCEV GLEDE UPORABE UČNE METODE RAZLAGE  

PRIPOVEDOVANJA 

 

IZVLEČEK 

Zagotavljanje kakovostnega in učinkovitega pouka vsem učencem predstavlja temeljni cilj in 

poslanstvo sodobne osnovne šole. Na kakovost učnega procesa med drugim pomembno vpliva 

tudi učiteljeva izbira učnih metod. Pomembno je, da učitelj s strokovnim premislekom, 

upoštevajoč različne dejavnike, izbira raznolike učne metode ter jih ustrezno izpeljuje. Prikazala 

bom štiri različne klasifikacije učnih metod, podrobneje pa raziskala učno metodo razlage, in 

sicer metodo pripovedovanja. Ko uporabljamo metodo pripovedovanja, moramo pridobiti 

pozornost učencev, zato je pomembna sestavina pripovedovanja tudi poslušanje. Z magistrskim 

delom želim raziskati, v kolikšni meri se učitelji poslužujejo te učne metode ter kakšna so stališča 

učiteljev glede uporabe metode razlage, konkretno pripovedovanja. Dobljena stališča bom 

primerjala s stališči učencev in prikazala izvedbo metode pripovedovanja pri pouku. Pri 

raziskovanju bom uporabila kvantitativni raziskovalni pristop. Pridobljeni rezultati bodo 

predstavljali doprinos na področju edukacijskih ved, zlasti na področje didaktike.  

 

KLJUČNE BESEDE: učiteljeve kompetence, kakovosten pouk, učne metode, metoda 

pripovedovanja, poslušanje. 

 

 

  



 

 

 

TITLE 

TEACHER AND STUDENT VIEWS ON THE USE OF TEACHING METHOD OF 

EXPLANATION METHOD OF NARRATION 

 

ABSTRACT  

The essential aim and mission of modern primary school is to ensure quality and efficient lessons 

to all students. Among others a teacher's choice of the teaching methods highly influences the 

quality of the learning process. It is important that a teacher, considering different factors, is 

choosing and performing different teaching methods based on his professional knowledge. I will 

present four different classifications of the teaching methods and in greater detail research the 

teaching method of explanation – method of narration. When using the method of narration, we 

have to get the students attention. Therefore listening is an important ingredient of narration. 

With this Master's degree I would like to research until which extent this method is being used by 

teachers and what is their point of view regarding the usage of narration. I will then compare their 

point of view with the opinion given by the students and I will also show the execution of this 

teaching method during the school lessons. For researching I will use the quantitative research 

method. The results I will get will represent a contribution to a field of education sciences, 

especially didactics. 

 

KEY WORDS: teacher's competence, quality lessons, teaching methods, method of narration, 

listening.  
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1 UVOD 

Strokovno premišljena izbira in kakovostna izpeljava učnih metod v procesu poučevanja, je z 

vidika kakovostnega procesa poučevanja in učenja primarnega pomena. Iz zgodovine didaktične 

teorije in prakse so znani primeri, ko je bil dan poudarek zgolj posamezni učni metodi, sodobna 

didaktična teorija in raziskave ter meta raziskave učinkovitega pouka pa poudarjajo pomen 

uporabe raznolikih učnih metod, njihovo ustrezno kombiniranje in dopolnjevanje. V svojem 

magistrskem delu sem se osredotočila na uporabo monološke metode in sicer me je podrobneje 

zanimala učna metoda pripovedovanja. Že v zgodnjem otroštvu se srečamo s pripovedovanjem, 

ko starši pripovedujejo otrokom.  

V teoretičnem delu magistrske naloge sem opredelila učne metode ter njihov razvoj. Predstavila 

sem klasifikacije učnih metod, ki jih navajajo različni avtorji. V nadaljevanju sem opisala 

didaktična načela, predvsem tista, ki so po mojem mnenju pomembna pri uporabi učne metode 

razlage. Pozornost sem namenila tudi vlogi učiteljevih kompetenc ter kakovostnem pouku. 

Glavni poudarek je bil na učni metodi razlage ter njeni obliki, pripovedovanju. Ker učna metoda 

pripovedovanja od učencev zahteva pozorno poslušanje, sem na koncu teoretičnega dela 

namenila pozornost tudi razvijanju poslušanja. 

Nekatere teoretične vsebine sem v nadaljevanju preverila z empirično raziskavo. Ker še ni bilo 

narejene nobene raziskave glede uporabe učne metode pripovedovanja, sem želela najprej 

pridobiti stališča učiteljev in učencev. Zanimala me je presoja učiteljev glede pogostosti in 

pomembnosti uporabe metode pripovedovanja, učiteljeva presoja prednosti in pomanjkljivosti 

učne metode ter pomen učne metode pripovedovanja za kakovosten pouk in učenčevo znanje. Za 

namene raziskave sem pripravila anketni vprašalnik za učitelje. Na osnovni šoli sem izvedla in 

zvočno posnela tudi nekaj učnih ur, ki so vključevale izvedbo učne metode pripovedovanja ter 

kratek anketni vprašalnik za učence. Tako sem pridobila še stališča učencev. 
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2 UČNE METODE 

  Opredelitev pojma metoda, metode spoznavanja, učne metode 2.1

Metoda (gr. methodos) je oblika načrtnega, premišljenega dejanja, ravnanja ali mišljenja za 

dosego kakega cilja (SSKJ). Gre lahko npr. za način utemeljevanja resnice, delovanja, način 

učinkovite komunikacije. Na eni strani pojem metoda označuje ustaljeni model (postopek) za 

praktično dejavnost, po drugi strani pa je to logični postopek, uporabljen za filozofsko in 

znanstveno znanje. V slednjem smislu so metode poti znanja, ob katerih so povezane vse 

človeške intelektualne dejavnosti (Pedagoška enciklopedija, 1989). 

Pouk je proces spoznavanja, kjer učenci pridobivajo znanstvena spoznanja in novo znanje, vendar 

se znanstveno spoznavanje loči od učnega spoznavanja. Z znanstvenimi metodami se odkriva 

nekaj novega, zato je nejasna tudi pot, kako pridemo do cilja. V nasprotju z znanstvenimi 

metodami, učne metode vodijo do že odkritih resnic preko zanesljive poti in znanega cilja 

(Poljak, 1974). Pri učencih je potrebno vzbuditi interes za določeno vsebino ter ga razvijati, 

medtem ko je interes pri znanstveniku že predhodno prisoten za njegovo raziskovanje. Vsebine 

pri pouku se dopolnjene vedno znova vračajo k naslednjim šolskim generacijam, kar pa ne velja 

za znanstveno spoznavanje (Strmčnik, 2001). Kljub razlikam, pa imajo znanstvene metode in 

učni proces spoznavanja tudi marsikaj skupnega, zato se učni proces večkrat podreja zakonom 

spoznavanja (Tomić, 2003).  

Metode spoznavanja vsebujejo tri spoznavne funkcije: opazovanje, mišljenje in prakso. 

Opazovanje je stalen proces pri pouku, vendar ni vsako opazovanje kakovostno. S strani učitelja 

mora biti načrtovano, organizirano in vodeno zaznavanje predmetov in pojavov. Učenci z 

opazovanjem v svojo zavest shranijo določene podatke, ki so potrebni za miselne procese. 

Mišljenje vključuje tudi opazovanje, vendar ga lahko opredeljujemo kot samostojen proces, v 

katerem spoznavamo abstrakcije. Pri tem delujejo številne miselne operacije, kot so npr. 

analiziranje, dokazovanje, posploševanje, opisovanje, sklepanje, razvrščanje itd., s katerim 

spoznavamo bistvo objekta (Poljak, 1974). Z mišljenjem rešujemo probleme, spreminjamo 

sedanje stanje ter ustvarjamo nove zamisli in dobrine (Tomić, 2003). Praksa, kot tretja spoznavna 

funkcija, zajema vir, pot in vsebino spoznavanja. Tako spoznamo strukturo in spreminjanje 

objekta. Pri vseh treh funkcijah, ki sem jih posamično opisala je pomembno, da se v učnem 

procesu med seboj povezujejo in dopolnjujejo ter da so vse tri prisotne v vseh etapah učnega 

procesa (Poljak, 1974). 

Če definicijo metode prenesemo na pojem učnih ali didaktičnih metod, pomenijo premišljene in 

organizirane postopke, uporabljene v procesu pouka. Ti postopki omogočajo učinkovito 

usvajanje znanj, spretnosti in delovnih navad učencev in racionalni razvoj njihovih sposobnosti in 

interesov (Kubale, 2001). 
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Didaktika učne metode opredeljuje kot teoretično utemeljene in praktično preizkušene načine 

dela učencev in učiteljev, v posameznih etapah učnega procesa od uvajanja do preverjanja in 

ocenjevanja, ki so usmerjene k uresničevanju učnih ciljev ter materialnih, funkcionalnih in 

vzgojnih nalog pouka. Namen uporabe učne metode ni le spoznavanje učne vsebine, temveč 

hkrati tudi oblikovanje metodološkega, metodičnega in vrednostnega mišljenja učencev 

(Pedagoška enciklopedija, 1989). 

Različni avtorji opredeljujejo pojem učnih metod skozi zgodovino različno. Kljub temu se je 

razvila misel večine didaktikov, da so učne metode: »najučinkovitejše poti, po katerih se 

realizirajo materialno-izobraževalna, funkcionalno-izobraževalna in vzgojna naloga pouka« 

(Koletić, 1975, str. 423).  

Učne metode so utemeljeni in preizkušeni načini delovanja, s katerimi učitelji in učenci dosegajo 

postavljene cilje in uresničujejo svoje namene (Blažič idr., 2003). Kramar (2003) dodaja še, da se 

te metode nanašajo na celoten pouk, torej učenje, vzgajanje, razvijanje sposobnosti in oblikovanje 

celotne osebnosti učencev.  

»Učne metode so načini dela pri pouku« (Poljak, 1974, str. 87). Pri tem moramo upoštevati, da 

gre za način dela učitelja in učencev. S tem se strinja tudi Kubale (2001), saj navaja, da se pri 

učnih metodah učitelj vpraša, kako bo pripravil in izvajal učni proces, da bo zagotovljen učni 

uspeh, pri tem pa opozarja tudi na vlogo učitelja in učenca pri pouku. 

Na pomembnost uporabe učnih metod opozarja Adamič (2005), ki pravi, da uporaba učnih metod 

vpliva na učinkovitost poučevanja in uspešnost učenja. Učne metode lahko uporabljamo v vseh 

fazah pouka (obravnava nove snovi, utrjevanje, preverjanje itd.) in v vseh učnih oblikah 

(frontalna, skupinska oblika, delo v paru itd.). 

 

  Razvoj učnih metod  2.2

V srednjem veku je učitelj vsak dan predvideval določeno snov, ki jo je učencem nato večkrat 

prebral. Ko so tudi učenci snov prebrali, so jo skušali večkrat ponoviti in si s tem zapomniti 

vsebino. Komensky zagovarja, da je potrebno učencem približati predmete s pomočjo opazovanja 

in čutnega zaznavanja (z vidom, sluhom, tipom, vonjem in okusom). Navaja devet pravil za 

poučevanje: 1. treba se je učiti, če želimo, da bomo nekaj vedeli, 2. učimo se tisto, kar nam bo v 

življenju koristilo, 3. vsako stvar je treba prikazati takšno, kakršna je v resnici, 4. za vsako stvar 

potrebujemo vzroke, 5. snov mora biti najprej predstavljena v celoti, nato preidemo na 

posamezne dele, 6. snov moramo med seboj povezovati, 7. učimo postopno, 8. vztrajno 

razlaganje in ponavljanje snovi, 9. znanje mora biti jasno in temeljito (Komensky, 1995). 
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V zgodovinskem razvoju didaktične teorije in prakse zasledimo različno razumevanje učnih 

metod. Metoda kot gnoseološka ali spoznavna pot, kot načelo, kot učni pripomoček … 

Didaktika in gnoseologija sta veji, ki sta med seboj povezani. Med učnim in splošnim 

spoznanjem je veliko podobnosti in razlik, prav zato se mora didaktika nasloniti na osnove 

spoznavne (gnoseološke) teorije (Strmčnik, 2001). V spoznavni, zlasti marksistični teoriji, se je 

uveljavila paradigma »od opazovanja do abstraktnega mišljenja in od tega k praksi.« Iz tega 

lahko ugotovimo, da so čutni, racionalni in izkustveni faktorji enotni, da se dopolnjujejo in 

podpirajo, so enako pomembni v procesu spoznavanja ter delujejo zaporedno ali istočasno 

(Poljak, 1974).  

 

Monometodizem predstavlja koncept, ki je bil usmerjen v iskanje univerzalne metode npr. srednji 

vek je pretirano poudarjal verbalne učne metode (Pedagoška enciklopedija, 1989). Učitelj je 

govoril, učenci pa so besedilo ponavljali tako dolgo, da so si ga zapomnili. Pri pouku v 

srednjeveških šolah se je pojavil verbalizem, zaradi izključno deduktivnega in ekstremno 

pojmovnega realizma. Učne metode so enačili z eno od njenih značilnosti, to je pripeljalo do 

mnenja, da obstaja samo ena prava, univerzalna učna metoda (Koletić, 1975). 

Tako kot Komensky, je tudi Herbart zagovarjal uporabo ene same, univerzalne učne metode. 

Učenci naj bi se snov zapomnili po univerzalni poti učnega procesa, kar zajema stopnjo jasnosti, 

asociacije, sistema in metode. Koletić (1975, str. 421) je mnenja, da »[k]dor razglaša samo eno 

samo metodo, s tem negira ostale komponente, ki sestavljajo učno metodo, zanika posebnosti 

vsebine, ne upošteva razvojne stopnje učencev, duši vsako učiteljevo ustvarjalnost […]« 

 

V zgodovini razvoja učnih metod srečamo tudi zastopnike panmetodskih konceptov. 

Panmetodski koncept zagovarja, da je metoda vse kar učinkuje na učenca, tako ima vsak učitelj 

po tem konceptu svojo metodo (Pedagoška enciklopedija, 1989). Uporaba posameznih učnih 

pripomočkov tako velja za posebne metode npr. metoda zemljevida, metoda projekcije itd. 

(Koletić, 1975). 
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  Klasifikacije učnih metod 2.3

Učne metode vodijo učence k znanju oz. si učenci preko njih pridobivajo določena spoznanja, 

zato so ponekod poskušali učne metode enačiti z metodami spoznavanja. V vsaki učni metodi se 

izražajo logične poti, s katerimi pridemo do spoznanja pa vendar učne metode ne moremo omejiti 

na čisto logično pot. Učitelj s pomočjo didaktične metode vodi učenčeve misli do spoznanja, jim 

pomaga priti do določenega znanja, pri izbiri učne metode pa upošteva različne dejavnike. Prav 

zaradi kompleksnosti učne metode prihaja do različnih definicij ter klasifikacij učnih metod 

(Koletić, 1975). 

 

Didaktiki klasificirajo učne metode različno. Predstavila bom temeljne didaktike in njihove 

klasifikacije. 

 

Tomićeva (1997) učni proces opredeljuje kot komunikacijski proces, zato učne metode razvršča 

glede na vire, po katerih prihajajo sporočila do učencev. Učne metode deli na verbalno-

tekstualne, ilustrativno-demonstracijske, laboratorijsko-eksperimentalne ter na metodo 

izkustvenega učenja.  

Verbalno-tekstualne učne metode se delijo v tri skupine. (1) Metode ustnega razlaganja temeljijo 

na monologu (samogovoru) učitelja ali učenca. Avtorica navaja, da gre za t. i. »akromatsko 

metodo«, to pomeni, da je namenjena poslušanju. (2) Dialoška metoda oz. metoda pogovora je 

sestavljena iz vprašanja in odgovora, kar vodi v pogovor. Lahko gre za dialog med učiteljem in 

učencem ali pa poteka med učenci. (3) Metoda dela s tekstom je namenjena tako poglabljanju in 

širjenju kot tudi pridobivanju novega znanja. 

Ilustrativno-demonstracijska metoda temelji na učenčevem opazovanju ter učiteljevem 

demonstriranju. Učitelj mora učenčevo opazovanje tudi usmerjati.  

Laboratorijsko-eksperimentalna metoda poudarja sodelovanje ter razvijanje vedoželjnosti. Gre za 

miselno, čustveno in ustvarjalno dejavnost učencev.  

Utemeljitelj metode izkustvenega učenja je David Kolb. Ta metoda poteka preko konkretne 

izkušnje učenca. Temu sledi še opazovanje in refleksija, oblikovanje konceptov ter 

eksperimentiranje (Tomić, 1997). 

 

Poljak (1974) klasificira učne metode po točno določenem zaporedju: 

1. metoda demonstriranja, 

2. metoda praktičnih del, 

3. metoda risanja, 

4. metoda pisanja, 

5. metoda branja, 

6. razgovorna metoda, 

7. metoda ustnega razlaganja. 
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»Tako zaporedje imajo učne metode glede na svojo težo (ker je učencem na primer lažje 

demonstrirati učni film, kakor pa ustno razlagati zapletene abstrakcije), ni pa to njihova 

kronološka razvojna zaporednost« (Poljak, 1974, str. 88). 

Metoda demonstracije je metoda, pri kateri učitelj kaže učencem stvari in postopke, s katerimi jih 

želi seznaniti (SSKJ). Podobno metodo demonstriranja opredeljuje tudi Poljak. Konkreten način 

dela pri pouku poteka pri uporabi metode praktičnih del. Tako poimenovanje avtor uporabi, saj je 

mnenja, da gre za širši pojem, uporaben pri vseh šolskih predmetih (tako naravoslovnih kot 

družboslovnih). Metoda laboratorijskih del pa temu kriteriju ne ustreza. Pri metodi risanja in 

pisanja in branja gre za način izražanja učiteljev in učencev. Metoda branja je povezana z delom 

z besedilom, vendar zraven spadajo tudi druge operacije: mišljenje, izražanje, opazovanje ter 

praktično delo. Avtor navaja še razgovorno/dialoško/erotematsko metodo ter metodo ustnega 

razlaganja, kamor sodi tudi pripovedovanje (Poljak, 1974). 

 

Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik (2003) so mnenja, da je pri klasifikaciji učnih metod 

potrebno upoštevati kriterije za razvrščanje. Ti kriteriji so: 

 teoretični temelji, 

 prevladujoči procesi v metodah, 

 značilnosti metodoloških pristopov, 

 aktivnosti učiteljev in učencev, 

 odnosi in didaktična komunikacija med učitelji in učenci, 

 organizacijske oblike, 

 raba različnih didaktičnih sredstev, 

 namen in funkcija v izobraževalnem procesu. 

 

Blažič idr. (2003) so ugotovili, da je: »smiselno razvrščanje metod po njihovi funkciji v 

izobraževalnem procesu in po značilnostih, ki imajo v posamezni metodi bistveni nosilni pomen« 

(str. 344). Njihovo klasifikacijo metod bom predstavila v tabeli. 
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Tabela 1: Klasifikacija učnih metod (Blažič idr., 2003) 

Učna metoda Kratek opis 

METODA RAZLAGE pripovedovanje Je govorna metoda, kjer gre 

za enosmerno sporočanje. opisovanje 

obrazložitev 

pojasnjevanje 

presojanje 

METODA PREDAVANJA »ex cathedra« Učenci (študentje in odrasli) 

s to metodo pridobijo 

informacije, vsebine, stališča, 

znanje pa poglabljajo sami. 

timsko predavanje 

predavanje z razpravo 

predavanje z didaktičnimi 

sredstvi 

METODA RAZGOVORA vezani razgovor Je govorna metoda, kjer gre 

za dvosmerno sporočanje. prosti razgovor 

katehetski razgovor 

Sokratova metoda razgovora 

hevristični razgovor 

diskusija 

METODE Z UPORABO BESEDILA Učitelj za poučevanje 

uporablja pisna besedila, s 

tem pa poglablja učenčevo 

znanje. 

METODE PRIKAZOVANJA statično Gre za čutno in miselno 

aktivnost učenca ob 

učiteljevem prikazovanju. 
dinamično 

PROBLEMSKA METODA Pri tej metodi učenec po 

določenih fazah rešuje 

problem. 

METODA PRIMERA Podobna kot problemska 

metoda, vendar gre za iskanje 

več poti in rešitev problema. 

 

 

Podobno kot Tomićeva tudi Lavrnja (1996) omenja štiri skupine metod, ki tvorijo okvir za 

komunikacijski proces učenja in poučevanja. Te štiri skupine so: verbalne metode, kamor sodi 

tudi pripovedovanje; dokumentacijske metode; demonstracijske metode; delovne (praktične) 

metode. 

Wilen, Hutchison in Ishler (2008) opisujejo štiri glavne didaktične metode: metoda pogovora, 

metoda predavanja, poizvedovalna metoda in metoda igre vlog. Vse štiri metode so bistvenega 

pomena za uspešno izvajanje učnega procesa, opozarjajo pa, da jih je potrebno kombinirati.
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3 UČNE METODE IN DIDAKTIČNA NAČELA 

Splošni cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji so usmerjeni v zagotavljanje 

kakovostnega dela v vzgojno-izobraževalnih institucijah, zagotavljanje optimalnega razvoja 

posameznika, doseganje kakovostne splošne izobrazbe, razvijanje zmožnosti vseživljenjskega 

učenja in življenja v demokratični družbi. Zagotovljene morajo biti enake možnosti za vsakega, 

poleg tega pa tudi pogoji za doseganje odličnosti ter sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi 

institucijami (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju RS, 2011). 

V skladu z zgoraj navedenim osnovna šola: 

1. spodbuja skladen telesni in duševni razvoj posameznika; 

2. zagotavlja splošno izobrazbo na področju sporočanja, kulturno-umetniškem področju, 

gibalnem, naravoslovno-matematičnem in družboslovno-humanističnem področju; 

3. omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov ter visoko postavljene cilje v 

znanju, socialnem in osebnem razvoju; 

4. zagotavlja pluralizem in enakovredno obravnavo vseh znanosti; 

5. zmanjšuje neugodne dejavnike okolja (uspešno vključevanje učencev priseljencev, 

strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami, zmanjševanje razlik med spoloma); 

6. omogoča optimalen razvoj nadarjenih; 

7. razvija sposobnosti za razumevanje različnosti (spoštovanje človekovih pravic, strpnost, 

spoštovanje drugačnosti, ohranjanje lastne in spoznavanje drugih kultur); 

8. razvija kritičnega, avtonomnega, odgovornega in samostojnega posameznika (prav tam). 

 

Zgoraj našteti cilji so uresničeni le, če so vpeti v celotno učno delovanje: 

 družbeni položaj, v katerem poteka pouk, 

 izhodiščni položaj učencev in učitelja, 

 ustrezne učne vsebine in metode, 

 ustrezni pogoji za delo, 

 sodelovanje učencev, 

 preverjanje in utrjevanje učnih rezultatov (Blažič, idr., 2003). 

 

Cilje glede znanja učencev moramo postaviti visoko. Da bi učenci dosegali nadpovprečne 

dosežke ter se uvrščali vsaj v zgornjo tretjino v mednarodnem merilu, je potrebno predvsem 

izboljšati pismenost učencev. Tako bo znanje tudi kakovostnejše. Ena od kritik k postavljenim 

ciljem v Beli knjigi je ta, da ni zapisano, kako oz. po kakšnih poteh zastavljene cilje doseči. 

Učitelj to lahko doseže z različnimi učnimi pristopi (sodelovalno učenje, projektno delo, 

reševanje življenjskih problemov) (Krek, 2011). Z vidika doseganja ciljev sodobnega šolanja je 

pomembno dopolnjevanje različnih učnih metod. 
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Pojem načelo pomeni, kar nekdo sprejme, določi za usmerjanje svojega ravnanja, mišljenje oz., 

kar se sprejme kot osnova, vodilo za opravljanje kakega dela, delovanja (SSKJ). Glede na 

definicijo lahko zapišemo, da načela učitelj upošteva, ko poučuje. Poudariti pa je potrebno, da 

didaktična načela učitelju predstavljajo le splošne smernice za vodenje pouka. Pri uporabi 

didaktičnih načel v učnem procesu moramo upoštevati značilnosti učencev (starost, zmožnosti, 

predznanje) ter zahtevnost učne vsebine, učitelj pa se mora ravnati tudi v skladu s svojim učnim 

konceptom (Blažič idr., 2003). Strmčnik (2001) izpostavi tudi vpliv didaktičnih načel na učitelja, 

pravi, da: »[u]čitelja spodbujajo k profesionalni razsodnosti, odgovornemu ravnanju in 

ustvarjalnemu prilagajanju posebnostim učnih situacij« (str. 292). 

Didaktična načela zajemajo celoten učni proces (učno vsebino, metode, učna sredstva in 

pripomočke itd.) (Poljak, 1974). Med seboj se povezujejo in dopolnjujejo ter prispevajo k 

lažjemu razumevanju (Blažič idr., 2003). 

 

Skozi zgodovino se didaktična načela spreminjajo. Vzroki za spremembe so predvsem zaradi 

družbeno-političnih potreb, znanstvenega razvoja ter raznih reformnih gibanj (Blažič idr., 2003). 

Pri prebiranju literature sem ugotovila, da je poimenovanje načel od leta 1970 zelo podobno, 

spreminja se le razumevanje. Za primer lahko podamo načelo aktivnosti. Poljak (1974) se bolj 

osredotoča na aktivnost kot konkretno delo učenca, medtem ko Blažič idr. (2003) opozarjajo na 

tri vrste aktivnosti: gibalno (kinestetično), čustvenodoživljajsko (afektivno) ter umsko 

(intelektualno). 

Strmčnik (2001) omenja nekaj najpomembnejših značilnosti didaktičnih načel. Kot prvo navaja 

splošnost. To pomeni, da didaktična načela predstavljajo zaokroženo in hkrati priročno in 

pregledno teorijo pouka. Ker med učnimi pojavi ni le enkratnih logičnih povezav, se tudi med 

različnimi didaktičnimi načeli prepletajo številne posebnosti pouka (psihološke, spoznavne, 

pedagoško-didaktične itn.). Posredno te posebnosti vplivajo na cilje, naloge in vsebine pouka, 

prav tako pa tudi na metodično izvedbo strategije. Kot posebno značilnost avtor izpostavlja 

formuliranje didaktičnih načel, kjer se lahko določeno načelo pojavlja v obliki pravil, npr. 

»vodite pouk tako, da učenci tisto, kar se učijo, dojemajo z raznimi čutili« (str. 296). Pri tem 

moramo paziti, da pravila ne postanejo nekaj, kar mora učitelj nujno narediti pri vsaki učni uri. 

Didaktična načela so neobvezna, sicer pa ta pojem za strokovno področje ni primeren. Primerneje 

je, da jih opredelimo kot poklicno odgovornost, strokovno usposobljenost ali moralno vest. 

»Obvezna« so le v tej meri, da ne nasprotujejo znanstveni logiki učnega vodenja, ne posegajo v 

kompetence učiteljeve profesionalne svobode ter da ne preprečujejo ustvarjalnega prilagajanja 

učnega vodenja. Značilnost, ki jo navaja avtor je tudi povezanost, in sicer na ravni med 

posameznimi načeli ter v okviru enega načela.  

V nadaljevanju bom na kratko povzela značilnosti nekaterih didaktičnih načel. Izpostavila bom 

tista, katera so po mojem mnenju še posebno pomembna pri učnih urah, kjer izvajamo metodo 

razlage. 
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 Učna aktivnost 3.1

Blažič idr. (2003, str. 173) izpostavljajo, da »[…] motivacija ni le sredstvo aktivnosti, marveč 

aktivnost sama.« Opisujejo primarno, sekundarno in terciarno motiviranje. Pri prvem gre za to, v 

kolikšni meri so vsebine in učne metode zanimive, kakšne izkušnje imajo učenci, katere so 

njihove vrednote, interesi ter stališča. Torej je to neposredna motivacija, kjer učenec izhaja iz 

samega sebe. Sekundarno ali posredno motiviranje ni neposredno povezano z učno vsebino. Ko 

učenec prejme nagrado, priznanje, ko se počuti ugodno in ugledno, takrat je prisotno sekundarno 

motiviranje. Terciarno motiviranje zajema učne okolje, navade, razredno klimo, socialne odnose 

ipd. Tudi terciarni motivi dobro vplivajo na učno aktivnost. 

Učna aktivnost je mnogo več kot le gibanje, ustvarjalnost in miselnost. Blažič idr. (2003, str. 175) 

ugotavljajo, da je: »treba učno aktivnost organizirati tako, da ne bi bila le pogoj za učenje, 

marveč tudi rezultat učenja, da se v njej učenčeva duševnost ne bi izražala, marveč tudi 

oblikovala.«  

Aktivnost učenca je odvisna od njegove samostojnosti. Pri reproduktivni aktivnosti so učenci 

najbolj pasivni. Zanj je značilna receptivnost. Kljub temu pa mora biti tudi npr. reproduktivno 

poslušanje smiselno vključeno v pouk in upoštevano v ustreznih učnih situacijah ter kombinirano 

z drugimi oblikami aktivnosti. Bolj kakovostna učna aktivnost je produktivna aktivnost, še bolj 

pa ustvarjalna aktivnost, kjer gre za samostojno odkrivanje, reševanje, izdelovanje, raziskovanje 

itn. (Blažič idr., 2003) 

Pri metodi razlage je navidezno aktiven le učitelj, ko s pripovedovanjem, opisovanjem, 

pojasnjevanjem posreduje učno snov učencem. Če pogledamo globlje, so aktivni tudi učenci, saj 

s poslušanjem učiteljeve razlage oblikujejo misli, povezujejo slišano s svojimi izkušnjami, v njih 

pa se porajajo morebitna vprašanja o konkretni učni vsebini. Potrebno pa je poudariti, da učne 

aktivnosti ne dosežemo z uporabo iste učne metode, temveč s kombiniranjem vseh.  

 Načelo nazornosti in abstraktnosti 3.2

 

Nazornost »[u]čencem pomaga, da preko metodičnega stika z neposredno stvarnostjo lažje 

dojemajo in utrjujejo abstraktnejše bistvo predmetov, pojavov in procesov stvarnosti« (Blažič 

idr., 2003, str. 187). Pomen nazornosti je ta, da učence informira ter formira. S tem pridobivajo 

nova znanja. S ponazorilnimi sredstvi učenci dosežejo večjo učna aktivnost, poleg tega pa 

ugodno vplivajo na razredno klimo (Blažič idr., 2003). Upoštevati moramo metodično-

metodološka pravila ponazarjanja. Ta so naslednja: 

 učenčevo razumevanje je odvisno od točnosti, jasnosti in bistvenosti dejstev; 

 učenci se pri ponazarjanju ravnajo glede na svoj kognitivni stil (vizualni, akustični, 

motorični …); 

 učenci naj bodo čim bolj aktivno vključeni v procese ponazarjanja; 
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 predznanje učencev; 

 zakonita postopnost ponazarjanja (za celovitejše spoznavanje); 

 nazornost poteka v vseh etapah učnega procesa (Blažič idr., 2003). 

 

Pri nazornosti gre lahko za to, da učenci s čuti (torej s pomočjo ponazoril) spoznavajo pojem in 

usvojijo cilj. Nazorna pa mora biti tudi učiteljeva razlaga. To pomeni, da s pomočjo kretenj, 

mimike, drže telesa in glasovnim značilnostim (barva glasu, jakost, hitrost, dinamika) učitelj 

zagotovi nazorno razlago.  

 Strukturiranost in sistematičnost pouka 3.3

 

To načelo se nanaša predvsem na učno vsebino. Učna vsebina naj se posreduje postopno, to 

pomeni od bližnjega k daljnemu, od konkretnega k splošnemu, od enostavnega k sestavljenemu, 

od lažjega k težjemu ter od znanega k neznanemu. Ta pravila je poznal že Komensky. Načelo je 

opredeljeno s strukturnostjo ter sistematičnostjo. Celote ni mogoče razumeti, brez jasnosti njene 

strukture. Z uporabo sistematičnosti želimo doseči predvsem povezano poznavanje temeljnih 

pojmov ter razvijanje intelektualnih sposobnosti. Znanje, ki je sistematično je trdnejše, trajnejše 

in uporabnejše (Blažič idr., 2003). 

Načelo pozna tri vidike: ciljni vidik, vsebinski vidik, didaktično-metodični vidik. Pri slednjem 

gre za smiselno razvrščanje oblik, metod in postopkov v učnem procesu ter njihovo postopnost. 

Pri učnem procesu mora biti prisoten didaktični koncept, ki temelji na povezovanju učnih vsebin, 

vključevanju učenčevih izkušenj v celovit sistem itn. Če takega koncepta ni, je pouk 

nesistematičen (Blažič idr., 2003). 

Pri učnih metodah je iz vidika načela sistematičnosti najbolj občutljiva razlaga. »Izkušnje in tudi 

raziskave dokazujejo, da je za mnoge učne neuspehe kriva predvsem vodeča, a tolikokrat premalo 

urejena in smiselno povezana razlaga ter na njeni podlagi izpeljane posplošitve« (Blažič idr., 

2003, str. 200). 
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 Problemskost pouka 3.4

 

Problemskost je učna strategija, s katero pridemo do samostojnega iskanja rešitev, odkrivanja in 

raziskovanja (Blažič idr., 2003). Za problemsko orientiran pouk je značilno, da »vsebuje bolj ali 

manj izrazite, celovite ali delne, neposredne ali posredne problemske učne situacije, ki jih učitelj 

sam, in še bolj s sodelovanjem učencev načrtno poraja in vključuje v ves pouk ali le v posamezne 

dele« (Strmčnik, 1992, str. 20). Učna vsebina ima velik pomen pri problemsko zasnovanem 

pouku. Naš cilj je, da poskušamo učno snov čim bolj problemsko zasnovati, četudi učna vsebina 

ne vsebuje konfliktnih, dinamičnih, razvojnih in vrednotnih sestavin. Učna metoda pri takem 

pouku je sicer metoda reševanja problemov, vendar je mogoče tudi ostale učne metode 

problematizirati. Na primer za učno metodo razlage je pomembno, kako učitelj analitično 

obravnava učno vsebino, kako upošteva njeno vrednoto ali logičnost ter, kako oblikuje razvrstitev 

ostalih informacij. Učitelj mora paziti na strukturnost in sistematičnost, razvojnost, nasprotja, 

poleg tega pa se mora vprašati, ali je učencem dano dovolj možnosti sodelovanja in ali lahko 

izražajo svoje ideje (Blažič idr., 2003). Učitelj pri učni metodi razlage lahko pozornost učencev 

usmeri v problemsko situacijo, tako da probleme učno oblikuje, razčlenjuje, nakazuje ter vodi 

razreševanje. Učenci so priča učiteljevemu načinu reševanja problema in tako postopno razvijajo 

miselni model razreševanja problemske situacije. Še bolje je, če učenci v učiteljevi razlagi sami 

zaznajo problemsko situacijo. Tisto, kar je učencem že znano ter na podlagi problemskih 

izkušenj, povezujejo staro in novo znanje ter obstoječe in razvijajoče sposobnosti (Strmčnik, 

1992). 

 

 Življenjskost šole in pouka 3.5

 

Za življenjskost pouka so poleg učne vsebine in didaktične organizacije pouka pomembne tudi 

učne metode. V ospredju je verbalna učna metoda, ki je najmanj »življenjska«. Po drugi strani pa 

je šola vendarle delovno okolje, ki je določeno z učnim, spoznavnim in vzgojnim nalogam, zato 

so tudi verbalne učne metode nujne. Bistvo življenjskosti pouka je povezovanje teorije in prakse. 

Povezovanje daje višjo kakovost znanju. Učencem je bolj razumljivo nekaj, kar je povezano s 

prakso. Tako lažje razumejo tudi teorijo (Blažič idr., 2003). 
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4 UČITELJEVE KOMPETENCE 

 Opredelitev kompetenc 4.1

Kompetence so opredeljene enoznačno in sicer kot »sposobnost doseči kompleksne zahteve v 

določenem kontekstu s pomočjo mobilizacije tako spoznavnih kot tudi nespoznavnih vidikov 

delovanja« (Rychen in Salganik, 2003, v Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič 

Zuljan in Ajdišek, 2009, str. 10). Imeti neko kompetenco pomeni, da jo znamo uporabiti v 

različnih situacijah.  

 

Kompetence vključujejo: 

 spoznavno raven, 

 čustveno-motivacijsko raven, 

 vedenjsko raven (Peklaj, 2006, v Peklaj idr., 2009). 

 

Na spoznavni ravni vključujejo deklarativno in proceduralno znanje. Posameznik pridobi 

informacije pojme in zakonitosti, postopke in procedure ki so povezane v celoto, s tem pa lahko 

rešuje probleme, analitično in kritično razmišlja ter se odloča. Spoznavni vidik vključuje tudi 

znanje na določenem področju (Peklaj idr., 2009). Pomembno je, da učitelji poznajo svoje 

sposobnosti, katere strategije reševanja so potrebne in kako jih uporabiti, saj so le tako pri učenju 

in reševanju problemov uspešnejši (Weinert, 2001, v Peklaj idr., 2009). Čustvena in motivacijska 

raven sta med seboj povezani. Stališča, odnos do aktivnosti, vrednotenje in pripravljenost na 

delovanje, vse to so potenciali, za katere posameznik potrebuje tudi motivacijo. Z našo 

sposobnostjo ustrezne aktivacije ter usklajenostjo in uporabo svojih potencialov v kompleksnih 

situacijah bomo tudi bolj kompetentni. To področje zajema vedenjska raven (Peklaj idr., 2009). 

 

T. i. metakognitivne kompetence oz. metakompetence označujejo vedenje o lastnem vedenju ter 

sposobnost presojati dostopnost, uporabo in možnosti učenja lastnih kompetenc. 

Metakompetence vključujejo vse strategije, s katerimi lažje rešujemo probleme. Razdelimo jih 

lahko v tri skupine: strategija načrtovanja (postavljanje ciljev učenja, analiza naloge), spremljanja 

(usmerjanje pozornosti, ocenjevanje razumevanja) in strategija uravnavanja (popravimo napako, 

upočasnimo branje) (Peklaj idr., 2009). 
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 Učiteljeva didaktična kompetentnost 4.2

 

Učitelj mora biti pri svojem delu samostojen, ustvarjalen, strokovno korekten, izhajati mora iz 

znanstvenih podlag ter ravnati v skladu s poklicno etiko. Da vse to doseže, potrebuje didaktične 

kompetence. Jank in Meyer opredeljujeta didaktično kompetenco kot: »zmožnost za kritično 

refleksijo in oblikovanje pouka tako, da je usmerjen k cilju, ustvarjalen in da upošteva 

kurikularne in institucionalne okvire« (Jank in Meyer, 2006, str. 119). 

Med dejavnike, ki vplivajo na razvoj učiteljeve kompetence za poučevanje uvrščata:  

 zmožnost za verbalno in telesno izražanje, 

 politična in družbena usmerjenost, pridobljena v procesu socializacije, 

 empirično znanje o zakonitostih poučevanja in učenja, 

 učiteljeva osebnostna struktura, 

 fizična konstitucija, 

 avtomatizirani vzorci ravnanja, repertoar metod, 

 učiteljeve lastne učne izkušnje, 

 učne izkušnje učencev, 

 strokovna socializacija med študijem, pripravništvom in dodatnim izobraževanjem, 

 profesionalna naklonjenost do učencev in identifikacija s poklicno nalogo, 

 institucionalni okviri, 

 zahteve stroke. 

Bistvena sta poznavanje teorije didaktike ter praktično didaktično znanje. Brez teh dveh 

dejavnikov učitelji ne morejo razvijati kompetenc. Seveda pa ne smemo zanemariti tudi ostalih, 

saj so prav tako pomembni (Jank in Meyer, 2006). 

 

Na podlagi sintez domačih in tujih raziskav in razprav, se je oblikoval seznam petih področij 

učiteljskih kompetenc: 

 komunikacija in odnosi, 

 učinkovito poučevanje, 

 organizacija in vodenje, 

 sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem, 

 profesionalni razvoj. 

Področja se med seboj prepletajo in povezujejo (Marentič Požarnik, 2007). Učitelj z učenci 

učinkovito komunicira in vzpostavlja pozitivne odnose z njimi. Da lahko učinkovito poučuje, 

mora npr. poznati razvoj učencev, njihove individualne razlike ter dejavnike, ki spodbujajo 

učenje; imeti ustrezno znanje predmetov, ki jih poučuje; poznati pedagoško teorijo in didaktične 

zakonitosti … Učiteljeve kompetence zajemajo tudi vrednotenje in uravnavanje lastnega 
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poklicnega razvoja (Peklaj, 2006 v Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan in 

Košir, 2008). 

Didaktična kompetenca je celostna (mišljenje, občutenje in ravnanje) in biografsko posredovana, 

kar pomeni, da je neposredni izraz učiteljeve osebnostne strukture in neposredno določena z 

dotedanjo poklicno potjo. Poleg tega je didaktično kompetenco s treningom mogoče diferencirati 

in izboljšati, s spremembo delovnih razmer (npr. zdravstvene obremenitve, slabe rutine ipd.) pa 

postane tudi nezadostna (Jank in Meyer, 2006). 

 

Jank in Meyer (2006) opozarjata, da moramo ločiti med refleksivno in operativno kompetenco. 

Prva označuje povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja ter vzpostavitev distance do 

lastnega ravnanja. Sem spadajo naslednje zmožnosti: 

 strokovna kompetenca (strokovno utemeljen izbor učnih nalog in tematike, praktično 

obvladovanje strokovnega znanja), 

 analitična kompetenca (naknadna analiza pouka, kritični razmislek, upoštevanje razmer in 

posledice), 

 kompetenca za načrtovanje (priprava novih učnih situacij, fleksibilnost). 

 

Pri operativni kompetenci gre za zmožnost k cilju usmerjenega poučevanja in upoštevanje vseh 

okvirjev vzgoje in izobraževanja. Tudi te kompetence se razčlenijo na tri dele: 

 komunikacijska kompetenca (oblikovanje pouka skupaj s starši, učenci in drugimi 

strokovnimi delavci na šoli), 

 inscenarijska kompetenca (graditev učnih situacij in motiviranje učencev), 

 vzgojna kompetenca (vzgojno učinkovanje). 

Ne moremo reflektirati, brez da bi pri tem konkretno delovali. S spodnjo sliko smo prikazali 

vplivanje teoretičnega, praktičnega znanja in operativnih kompetenc na poučevanje (Jank in 

Meyer, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Teoretično znanje, operativna kompetenca in 

praktično ravnanje (Jank in Meyer, 2006) 
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Metodične kompetence učitelja vplivajo na učinkovitost in kakovost pouka. Vidne so v njegovem 

znanju in sposobnostih, da lahko v vseh pogojih samostojno organizira izobraževalni proces in 

zagotavlja, da vsi udeleženi v tem procesu dosegajo postavljene cilje. Učiteljeve metodične 

kompetence so odvisne od teoretičnega didaktičnega znanja, empiričnih izkušenj in metodičnega 

znanja. Slednje se tiče značilnosti posameznih metod, odvisnosti metod od objektivnih in 

subjektivnih dejavnikov ter možnosti uporabe metod v neposredni praksi (Blažič idr., 2003). 

»Učiteljeve metodične kompetence so pogoj in posledica kakovostnega metodičnega ravnanja« 

(Kramar, 2003, str. 119). 

 

Metodično ravnanje, metodične kompetence in metode pouka so pojmi, ki so med seboj zelo 

povezani in odvisni drug od drugega. Kot sem že omenila, je metodično ravnanje v prvi vrsti 

odvisno od metodičnih kompetenc, ki jih učitelj nenehno razvija in izboljšuje. Blažič idr. (2003) 

navajajo, da se v metodičnem ravnanju pojavljajo metode pouka.  

Metodično ravnanje lahko opredelimo v širšem in ožjem kontekstu. Širše gledano, je metodično 

ravnanje splet aktivnosti učiteljev in učencev, ki zajemajo celotno dogajanje v izobraževalnem 

procesu. V ožjem pogledu pa lahko rečemo, da »učitelj s svojim ravnanjem in vodenjem procesa 

vpliva na ravnanje učencev, da ti […] bolje in lažje sprejemajo in usvajajo izobraževalno snov, 

spoznavajo in razvijajo ustrezne lastne delovne postopke […], doživljajo in vrednotijo usvojeno 

znanje [in] socialne izkušnje« (Blažič idr., 2003, str. 329). 

Kramar (2003) opozarja še na tretjo sestavino metodičnega ravnanja, to je učiteljevo teoretično 

metodično znanje. To znanje učitelj potrebuje pri utemeljevanju, izbiri in oblikovanju metod za 

uspešno izvajanje, didaktično analizo in evalvacijo predvidenega ravnanja. S tem nenehno 

izboljšuje svoje ravnanje, ravnanje učencev in drugih udeležencev vzgojno-izobraževalnega 

procesa. 

 

 Metode z vidika učitelja 4.3

Glede učiteljevih metodičnih kompetenc se v metodah prepletajo pomembne sestavine: učiteljevo 

znanje o metodičnih razsežnostih; njegovo razumevanje vseh zakonitosti izobraževalnega 

procesa; modrost, da v metodičnem ravnanju razvije osebno značilnost; sposobnost prilagajanja, 

sprotne kakovostne presoje, improvizacije; usposobljenost za spretno ravnanje z didaktičnimi 

sredstvi. Na podlagi vseh teh sestavin učitelj izbira metode dela in oblikuje konkretne didaktične 

odločitve. Pri tem mora upoštevati različne subjektivne in objektivne dejavnike, ki vplivajo na 

metode (Blažič idr., 2003). 
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 Dejavniki metod 4.4

 

Tabela 2: Dejavniki, ki vplivajo na metode (Blažič idr., 2003). 

DEJAVNIKI 

OBJEKTIVNI cilji vzgojno-izobraževalnega 

procesa, vsebina, didaktično 

okolje 

SUBJEKTIVNI učenci, učitelji 

 

Metode morajo biti usklajene s cilji, ki so oblikovani po taksonomiji, zahtevnosti, z vidika potreb 

učencev, z vidika uresničljivosti itn. Za razliko od vsebine, so metode s cilji usklajene ter 

obojestransko prilagojene. Metode so odvisne od vsebine konkretne obravnave. Na njih vpliva 

vrsta vsebine, ciljna vrednost vsebine, logične, stvarne, metodološke značilnosti vsebin, 

motivacijska moč vsebine, kakšne metodične pristope in predznanje učencev zahteva, različne 

korelacije in možnosti učencev za usvajanje vsebine. Pod objektivne dejavnike spadajo tudi 

didaktično okolje (prostor), didaktična sredstva in druge okoliščine (čas, delovni pogoji), ki jih 

učitelji pri svojih didaktičnih odločitvah ne smejo zanemariti. 

Učitelji in učenci so tisti subjekti, ki izvajajo izobraževalni proces in jim je ta tudi namenjen. Z 

metodami se povezuje njihov odnos, komunikacija in interakcija. Pri izbiri metod je torej 

potrebno upoštevati učence, njihove razvojne značilnosti, ravni znanja. Poleg tega pa je potrebno 

metode tudi individualizirati in jih s tem prilagoditi drugačnosti posameznim učencem. Na izbiro 

metod vplivajo učitelji, ki naj izhajajo iz sebe (lastno didaktično, metodično znanje, sposobnosti, 

nagibe, izkušnje), upoštevajo pa naj tudi druge učitelje, ki z istimi učenci izvajajo izobraževalni 

proces ali pa v njem sodelujejo (Blažič idr., 2003). 

 

 Ravni metod 4.5

Obstajajo tri ravni metod, ki so med seboj povezane in prehajajo ena v drugo: 

1. temeljna širša metodološka raven, 

2. splošna operativna in 

3. neposredna delovna raven. 

 

Širša teoretična raven opredeljuje metode kot koncept in zagotavlja skladnost, integracijo in 

intencionalnost vsega dogajanja v izobraževalnem procesu. Druga raven je splošna operativna in 
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didaktična, kjer so metode kot strategije, ki se kažejo v učiteljevih odločitvah. Pri neposredni 

ravni pa so metode postopki oz. konkretni načini delovanja subjektov v izobraževalnem procesu 

(Blažič idr., 2003). 

Učitelj mora v procesu izobraževanja upoštevati vse tri ravni metod. Najbolj pomembna bi sicer 

lahko bila neposredna delovna raven ter splošna raven, vendar je za uspešno poučevanje potrebno 

tudi globlje razumevanje in obvladovanje širše metodološke strani. 

 Vloga učiteljevih kompetenc 4.6

Hattie (2003) v svojem članku navaja, da na dosežke učencev vpliva več dejavnikov in oseb. V 

prvi vrsti so to učenci sami, kar 30 % vpliva pa imajo učitelji. »Učiteljski poklic je eden 

najkompleksnejših poklicev v družbi« (Peklaj idr., 2009, str. 16). Visoka pričakovanja, ki jih 

imajo starši, ravnatelji, drugi učitelji in strokovni delavci ter država, učitelja postavijo pred 

številne izzive in ga lahko še dodatno bremenijo. Zato je potreben kakovostni sistem stalnega 

izobraževanja, za katerega lahko poskrbijo vsi udeleženci v tem procesu (Peklaj idr., 2009). 

Day (1999 v Razdevšek Pučko, 2004) navaja vizijo učitelja 21. stoletja, ki bo strokovnjak za 

učinkovito učenje; poznavalec metod poučevanja, ki jih je sposoben ustrezno uporabljati; 

sposoben kritično razmišljati; pripravljen motivirati vsakega učenca in ocenjevati napredek in 

izobraževalne potrebe.  

 

Hargreaves (2003, v Peklaj idr., 2009) opozarja na nasprotujoče interese in visoke zahteve v 

zvezi z vlogo učitelja pri pridobivanju in razvijanju kompetenc. Na eni strani naj bi učitelj 

spodbujal družbo znanja, ustvarjalnost, fleksibilnost in zavezanost spremembam. Na drugi strani 

pa naj bi blažil probleme, naraščajoče potrošništvo, individualizem, izgubo občutka za skupnost 

ter razlike med revnimi in bogatimi. Poleg tega učitelji postanejo tudi žrtve ekonomskega 

sistema, v katerem naraščajo zahteve izobraževanja ob minimalnih stroških. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Slika 2: Poučevanje v družbi znanja (Hargreaves, 2003 v 

Peklaj idr., 2009) 
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Vsak učitelj mora upoštevati te tri nasprotujoče si sile, da bo svoj poklic opravljal tako, da bo v 

središču njegovega dela v šoli proces učenja (Peklaj idr., 2009). Na podlagi omogočanja 

osnovnih pogojev za kakovostno izobraževanje in opravljanje poklica, so nastala Skupna 

evropska načela za učiteljeve kompetence in kvalifikacije: 

 učiteljski poklic zahteva visoko usposobljenost, 

 zahteva vseživljenjsko izobraževanje, 

 je mobilen poklic, 

 je poklic, ki temelji na partnerstvu (Common European Principles for Teacher 

Competencies an Qualifications, European Comission, 2004 v Peklaj idr., 2009). 

 

Poleg razvoja osnovnih načel za izobraževanje učiteljev, je bila ustanovljena tudi skupina za 

izboljšanje izobraževanja učiteljev pri Evropski komisiji (Expert group A – Improving education 

of teacher and trainers, 2004 v Peklaj idr., 2009). Poudarja naslednje kompetence »spodbujanje 

novih učnih dosežkov, delovanje na drugačen, restrukturiran način v razredu, delovanje zunaj 

razreda v šolskem centru ali skupnosti z drugimi socialnimi partnerji, integriranje informacijsko-

komunikacijske tehnologije v formalne učne situacije in vse profesionalne prakse ter sposobnost 

delovati kot profesionalec« (Peklaj idr., 2009, str. 15). 
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5 KAKOVOSTEN POUK 

 

V 19. stoletju je bil v šolah prevladujoč en način poučevanja. Izboljšanje kakovosti poučevanja in 

priprava učencev na življenje v 21. stoletju pa od učiteljev zahteva stalen premislek o 

učinkovitem poučevanju in lastnem profesionalnem razvoju. Dunne in Wragg (1994) navajata 

dve značilnosti učinkovitega poučevanja: učencem mora biti omogočeno, da si pridobijo ustrezno 

znanje (dejstva, spretnosti, vrednote); učitelji pa morajo sistematično analizirati, kar počnejo pri 

pouku. Merila oz. razsežnosti, ki vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj in s tem na učinkovito 

poučevanje, sta avtorja opisala v devetih točkah: 

1. etos; je »moralna struktura, nravstvena usmerjenost« (SSKJ) učitelja, ki se kaže tako, da 

npr. pokaže interes za učence, vzpostavlja pozitivne odnose med učenci, razume razlike, 

jih spodbuja k sodelovanju itd., 

2. neposredno navodilo; s tem učitelj privablja učenčevo začetno zanimanje za določeno 

vsebino, preverja jasnost razlage, pripovedovanja z vprašanji, izbira ustrezne primere, 

govori jedrnato, 

3. učni pripomočki; učitelj jih mora znati uporabljati čim bolj domiselno ter načrtovati in 

ustvarjati svoje, 

4. vodenje pouka; gre za pripravljenost učitelja na vodenje pouka ter izvedbo učne ure 

(uporabo raznolikih učnih metod, spodbujanje učenčeve samostojnosti, pregled dela 

posameznega učenca ter čas za pogovor), 

5. strukturirani pogovori; učiteljevo pozorno poslušanje učencev, ustrezen odziv na 

povedano, s tem si lahko učenci ustvarijo svoje poglede na določeno vsebino, 

6. nadzor; opazovati učenčevo delo in zagotoviti vzdrževanje zagona za delo, dajati ustrezno 

povratno informacijo, imeti nadzor nad časom, zgodaj odkrivati težave, preverjati 

učenčevo razumevanje …, 

7. red; vzpostaviti določena pravila in postopke v razredu, pričakovati probleme in uporabiti 

različne pristope za moteče učence, 

8. načrtovanje in priprava; načrtovati z jasnim namenom, načrtovati dejavnosti, ki bodo 

razvijale spretnosti in znanje učencev, npr. poizvedovanje, predstavljanje, povezovanje, 

načrtovanje, analiziranje … 

9. pisno vrednotenje; daje nam podatke o učenčevih »reakcijah« na naloge, prav tako pa tudi 

podatke o učiteljevem delu (npr. ali je bila uporaba pripomočkov primerna), ponuja 

alternativne analize učenčevega dela (pojasnjuje učenčevo delo), učitelj s pisnim 

vrednotenjem lahko načrtuje nadaljnje delo pri pouku. 

 

Na podlagi raziskav Jaapa Scheerensa (1992) in na primerljivih raziskavah o tem, kakšne so 

značilnosti dobrega pouka in dobre šole, so zapisali osem meril za presojanje kakovosti pouka: 
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1. jasno strukturiran potek učne ure, 

2. velik delež »pravega« učnega časa učencev, 

3. strokovna korektnost, 

4. jasno oblikovani in preverjeni pričakovani rezultati, 

5. uspešno usmerjanje pozornosti učencev, 

6. prijazno delovno ozračje, 

7. raznovrstnost metod in 

8. redne in koristne povratne informacije učencem (Jank in Meyer, 2006). 

 

Walberg (2003, v Peklaj idr., 2009) navaja faktorje, ki vplivajo na izobraževalno produktivnost. 

Mednje sodi tudi faktor kakovosti poučevanja. Glede na študije s področja učenja in metod, so 

raziskave pokazale, da imajo največji učinek na kakovost poučevanja naslednji elementi: 

 namigi, 

 vključenost v učenje,  

 korektivne povratne informacije in 

 podkrepitve. 

»Namigi oz. razlaga, kaj se je pri določeni učni snovi treba naučiti in kako najbolje to dosežemo, 

so osnova vsakega učenja« (Peklaj idr., 2009, str. 63). Pomembno je, da pri učencih vedno 

preverimo njihovo predznanje in ga uporabimo za načrtovanje učnega procesa. Učencem moramo 

predstaviti cilje, prav tako pa tudi pot, kako cilje dosežejo. Najbolj učinkovit je pouk, ki vključuje 

začetno preverjanje ter pouk, pri katerem učitelj uporablja neverbalna ponazorila (slike, 

fotografije, zemljevidi …). Drugi element uspešnega pouka je aktivna vključenost v učenje, ki 

vsebuje ugotavljanje podobnosti in razlik; povzemanje in zapisovanje učne snovi; domače 

naloge; čas, ki ga učenci namenijo vajam in nalogam v šoli; postavljanje in preizkušanje hipotez; 

aktivno poslušanje in dodatno spraševanje. Učenci potrebujejo povratno informacijo, saj na 

podlagi tega lahko učno napredujejo. Učitelji naj pogosto ocenjujejo učence. S tem je povezan 

tudi četrti element, ki vpliva na kakovost poučevanja – podkrepitve. Učitelj naj jih izraža v obliki 

pozornosti, pohval in tudi ocen (Peklaj idr., 2009). 

Zavedati se je potrebno, da ni »recepta« oz. določenih pravil ter načinov poučevanja, ki bi 

zagotovo oz. v vsakem primeru vodila k uspehu, obstajajo le usmeritve, ki jih učitelj s 

profesionalnim premislekom izpelje. Ali kot je zapisal Hattie (2012, str. 19): »Moja vloga kot 

učitelj je, da vrednotim, kakšen vpliv imam na učence ter se tega tudi zavedam.« 

 

Učitelj ima po navadi pozitivne učinke na učenca, zagotoviti pa moramo, da bodo ti učinki 

izjemni. Prav zato moramo usmeriti pozornost na kakovost poučevanja ter višja pričakovanja 

učiteljev. Učitelj strokovnjak: 

 prepozna bistvene vsebine določenega šolskega predmeta, 

 vodi učenje skozi interakcije v razredu, 
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 spremlja učenje in zagotovi ustrezno povratno informacijo, 

 poskrbi za afektivne (čustvene) značilnosti učencev in 

 vpliva na učenčeve rezultate (Hattie, 2003). 

Glede na zgornje dimenzije lahko primerjamo manj izkušenega učitelja ter učitelja strokovnjaka. 

Učitelji strokovnjaki namenijo več časa oblikovanju stališč, ne posplošujejo. Ko prihaja do 

problemov v razredu, strokovnjaki iščejo nadaljnje informacije za rešitev problema, medtem ko 

se manj izkušeni učitelji usmerijo le na dosegljive in trenutne podatke. Učitelji strokovnjaki so 

bolj spretni pri predvidevanju težav ter zlahka improvizirajo. Ustvarjajo klimo, kjer so napake 

dovoljene, kjer učenci lahko veliko sprašujejo in so tako bolj učinkoviti. Spodbujajo in 

vključujejo učence, da postanejo bolj samostojni in samozavestni ter jim oblikujejo ustrezne cilje 

in zahtevne naloge. Hattie (2003) navaja še mnogo drugih razlik med manj izkušenim in 

strokovnim učiteljem, ki temeljijo na podrobnem pregledu literature ter sintez več kot pol 

milijona študij. Izpostavila sem samo nekatere, po mojem mnenju ključne za kakovosten pouk. 

Pomembno je torej, da učitelj napreduje v svojem profesionalnem razvoju. Scardamalia in 

Bereiter sta oblikovala model, ki vsebuje ekspertni in neekspertni pristop reševanja problemov. 

Pouk poimenujeta kot: proces prenašanja znanja; proces pridobivanja spretnosti; proces 

spodbujanja naravnega razvoja; proces oblikovanja pojmovnih sprememb (Valenčič Zuljan, 

2012). Osredotočila se bom na pouk kot proces prenašanja znanja, saj se tesno povezuje z učno 

metodo razlage. Kar se tiče učne metode razlage, za ekspertnega učitelja velja, da informacije 

prenaša zanimivo, nazorno in jasno. To pa še ne pomeni, da dosega ekspertnost na ravni 

prenašanja znanja. Ekspertni učitelj »stalno išče primerne načine, kako doseči kakovostno znanje 

učencev. In ravno ta pot iskanja odgovorov na vprašanje pouka pomeni učiteljevo poklicno rast, 

ki ga pripelje do razširjenega in ustreznejšega pojmovanja pouka« (Valenčič Zuljan, 2012, str. 

52). Neekspertni pristop bi v procesu prenašanja znanja pomenil zmanjševanje in oženje 

osnovnega problema. Učitelji lahko poudarek dajo na količini učne snovi, ki se mora predelati v 

določenem času in tako ne upoštevajo razlik med učenci.  
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6 UČNA METODA RAZLAGE 

Besede so v šoli pomemben vir informacij in sredstvo za sporazumevanje. Razlaga je zagotovo 

ena najstarejših in najbolj razširjenih metod, ki se uporablja pri učnem procesu. V starejših 

literaturah je celo opredeljena kot metoda ustnega razlaganja. Je monološka (monolog - 

samogovor) oz. akromatska (gr. akromatikos) metoda. To pomeni, da gre za enosmerno govorno 

komunikacijo. Metoda ustnega razlaganja je prirejena za poslušanje. Najpogosteje je učitelj tisti, 

ki nekaj govorno sporoča učencem, lahko pa je vloga tudi obrnjena.  

 

Poljak (1974) navaja, da je metoda razlage tudi ena najpomembnejših metod, saj se z govorom 

človek izraža o vsem. Učitelji učno metodo razlage uporabljajo pogosto, saj je sestavljena iz 

zaporedja faz, ki jih lahko prilagajajo svojim načinom razlaganja (Wilen, Hutchison in Ishler, 

2008). 

 

Z razlago učitelj učencem sistematično posreduje urejene strukture in sisteme, ki jih učenci 

dojamejo z lastno miselno aktivnostjo. Brez takšnega učiteljevega vodenja učenci teoretičnih 

vsebin ne bi mogli usvojiti. S tem, ko učitelj razlaga, vzpostavlja tudi stik z učenčevimi 

psihičnimi strukturami. Tako v ospredju ni samo kognitivno doživljanje, temveč so zajeti tudi 

procesi vrednotenja ter čustveno doživljanje.  

 

Metodo razlage uporabljamo takrat, ko učenci o določeni snovi še nimajo dovolj znanja oz. se jim 

učna vsebina zdi abstraktna, kadar je snov učencem čutno in miselno težko dostopna ter, kadar bi 

bil drugačen pristop manj racionalen (Blažič idr., 2003). »Obstaja namreč vrsta ciljev, ki jih pri 

pouku bodisi ni mogoče ali ni racionalno dosegati drugače kot z metodo razlage« (Štefanc, 2005, 

str. 49, 50). 

 

Wilen, Hutchison in Ishler (2008) navajajo, da je učna metoda razlage bolj učinkovita, ko: je 

osnovni namen širiti določene informacije; je pri učencih potrebno vzbuditi zanimanje za 

določeno vsebino; je potreben uvod v določeno učno snov ali podajanje navodil za določeno 

nalogo.  

 

Razlaga ima lahko tudi določene značilnosti metode reševanja problemov. Učencem omogoča, da 

»dojamejo bistvo stvari, spoznajo vzročno-posledične zveze, objektivnim pojavom dajo realno 

miselno shemo« (Cenčič, 2002, str. 117). 
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Metoda razlage ima, tako kot vse ostale metode, številne prednosti in tudi pomanjkljivosti.  

 

Prednosti metode razlage: 

 ekonomična glede na čas; 

 zagotavlja, da je učna snov sistematično in pregledno obravnavana; 

 omogoča uravnavanje in sprotno prilagajanje celotnega izobraževalnega procesa 

trenutnemu stanju; 

 učitelj poudarja ključne misli in nosilna spoznanja in tako učence usmerja in uvaja za 

nadaljnje samostojno delo; 

 učitelj z vsemi učenci vzpostavlja psihični stik (vpliva na odnos do snovi in motivacijo); 

 med razlago je učitelj s svojo aktivnostjo (odnos do snovi, metodično ravnanje, reševanje 

problemov, vrednotenje) na voljo vsem učencem, predstavlja jim zgled (Blažič idr., 2003 

in Tomić, 1997). 

 

 

Pomanjkljivosti metode razlage: 

 vodi lahko v pasivnost in metodično enoličnost ter do verbalizma v znanju; 

 učiteljeva nosilna vloga lahko zavede v zanemarjanje učencev; 

 ustreza predvsem učencem z avditivnim oz. slušnim kognitivnim stilom; 

 kakovost razlage je odvisna od učiteljevih didaktičnih kompetenc (Blažič idr., 2003 in 

Tomić, 1997). 

 

 

Metoda razlage je večkrat deležna kritik, predvsem glede njene »pasivnosti« in 

»tradicionalnosti«. Štefanc (2005) dokazuje, da je razlaga nepogrešljiv del vsakega pouka. 

Gogala opozarja na raziskovalno aktivnost učencev, ki jo dosežejo z razlago. Učitelj ima namreč 

odprto dvojno pot, lahko sam razlaga, učenci mu sledijo, ali pa učenci sami iščejo odnose med 

pojavi, dejstvi, vzroke, posledice, učitelj pa jih le usmerja oz. daje pobude. Tudi pri slednji 

možnosti gre za posredovanje razlage (Gogala, 1966 v Štefanc, 2005). 

Štefanc (2005) pravi, da razlaga pri učencih zahteva visoko stopnjo pozornosti, saj učenci o 

določeni vsebini nimajo dovolj izkušenj in znanja in bi se zato do novih spoznanj sami težje 

dokopali. Razlaga omogoča miselno aktivnost učencev in jo hkrati tudi predpostavlja: »[i]n to ne 

zgolj miselne aktivnosti na ravni gole percepcije slišanega ali prebranega, ampak je za njeno 

uspešnost bistven učenčev miselni napor, ki šele omogoči globlje razumevanje kompleksnih 

odnosov med vzroki in učinki, razlogi in posledicami« (Štefanc, 2005, str. 50). Učno metodo 

razlage je mogoče obogatiti s hevrističnimi sestavinami in sicer tako, da je vsebina razvojno, 

problemsko in dialektično zasnovana ter učence spodbuja k razmišljanju in reševanju problemov. 

To lahko učitelj stori tako, da npr. zakon, definicijo, pravilo ipd. predstavi kot hipotezo, ki jo je 

potrebno še raziskati in preveriti (Strmčnik, 1992).  
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Blažič idr. (2003) navajajo nekatere značilnosti kakovostne razlage. Razlaga mora biti stvarno in 

jezikovno pravilna in dojemljiva učencem. Kako učitelj lahko to doseže? Razlago mora 

prilagoditi razvojni stopnji učencev. Govori naj jasno, razločno, jezikovno pravilno, povezano ter 

ustrezno hitro. Zavedati se mora, da je razlaga namenjena učencem in da se ne sme zapletati v 

dolge monologe. 

Metoda razlage bo uspešna, vendar pod naslednjimi pogoji: »če učitelj v svoj »monolog« vpleta 

dobra, primerno zahtevana vprašanja; če sproti preverja, ali razumejo, in če na koncu povzame 

bistvo« (Marentič Požarnik, 2013, str. 3), gre torej za povezovanje in prepletanje učne metode 

razlage z drugimi učnimi metodami. 

Wilen, Hutchison in Ishler (2008) se prav tako strinjajo s tem, da kakovostna razlaga zahteva 

učinkovite komunikacijske spretnosti. Na kakovost razlage vpliva učiteljeva osebnost ter 

dinamičnost in organizirana uporaba učnih sredstev, predvsem pa je pomembno, da zna 

premišljeno izbirati veščine, ki pomagajo učencem vzdrževati zanimanje za učno snov in 

pozornost. Tako bo učitelj spodbujal tudi učenčevo miselno delo. Kadar učitelj poučuje je 

zaželeno, da uporablja motivacijske veščine/lastnosti, npr. telesna drža, glas, neverbalne 

spretnosti, ustrezen tempo itd. Pri učni metodi razlage, kot »enosmerni komunikaciji«, je to še 

težje zagotoviti. 

Kot sem že omenila, se razlaga ravna po značilnostih obravnavane vsebine, zato mora učitelj z 

ustreznimi koraki znati povezovati posamezne dele v celoto. Poskrbi naj za zanimivost, 

privlačnost in živahnost razlage. »Razlaga bo dobra in učinkovita metoda, kadar se bo prilegala 

vsem neposrednim subjektivnim in objektivnim okoliščinam izobraževalnega procesa, zato jo je 

potrebno dobro utemeljiti in pripraviti« (Blažič idr., 2003, str. 347). Blažič idr. (2003) glede na 

neposredne konkretne pogoje našteva več načinov razlage: 

 pripovedovanje, 

 opisovanje, 

 obrazložitev ali razlaga v ožjem pomenu, 

 pojasnjevanje, 

 presojanje. 

 

»Pripovedovanje je ustno razlaganje objektivnih dogodkov in subjektivnih doživljajev oziroma 

razlaganje kakšne fabule
1
« (Poljak, 1974, str. 130). Uporabljamo ga pri takih vsebinah, kjer 

moramo vplivati tudi na razvoj učenčeve fantazije in njihovo čustveno plat (Koletić, 1975). 

Tomićeva (2003) deli pripovedovanje na znanstveno popularno in umetniško, ki je lahko epsko 

(obširno), lirsko in dramsko. Najpogosteje se kombinira z drugimi metodami.  

 

»Opisovanje imenujemo tako pripovedovanje, ki s slikovitimi besedami predstavi učencem 

zunanje lastnosti objektov in pojavov« (Tomić, 2003, str. 90). Opisovanje pretežno uporabljamo 

pri spoznavanju predmetov, dogodkov in procesov. Pri opisovanju ne gre le za naštevanje dejstev 

in odnosov (Koletić, 1975). Poljak (1974) navaja, da opisujemo lahko vse, kar doživljamo. Lahko 

                                                           
1 »smiselno si sledeči dogodki v literarnem delu, zgodba« (SSKJ) 
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gre za znanstveno opisovanje (temelji na objektivnosti, natančnosti, detajlih) ali umetniško 

opisovanje (temelji na subjektivnosti, primerjavah, metaforah). Pomembno je, da učitelj 

uporablja obe vrsti opisovanja. Na drugi strani Tomićeva (2003) predstavlja slikovito in 

analitično opisovanje. Pri prvem gre za opisovanje v določenem zaporedju, po delih, kjer si 

prizadevamo, da dobimo čim bolj celovito sliko določenega pojava. Pri analitičnem pa najprej 

opisujemo splošne lastnosti, nato posameznosti, kombiniramo ga s pojasnjevanjem. 

 

Obrazložitev predstavlja obliko učne metode razlage, pri kateri spoznamo značilnosti predmetov 

in pojavov, katerih učenci s čutnim zaznavanjem in lastnim razmišljanjem ne morejo spoznati 

(Blažič idr., 2003). Z obrazložitvijo podrobneje spoznamo določene ugotovitve. Zajema 

navajanje vzrokov, argumente, primere, postopke itd. (Poljak, 1974) 

 

Pojasnjevanje je najzahtevnejša oblika metode razlage, saj gre za razlaganje abstrakcij. Pri učenci 

moramo s pojasnitvijo doseči razumevanje, zato je potrebno, da učitelj uporablja miselne 

operacije, kot so npr. analiziranje, primerjanje, abstrahiranje … (Poljak, 1974). Pri pojasnjevanju 

veljajo iste zahteve kot pri pripovedovanju in opisovanju, poleg teh pa še naslednji dve: 

pojasnjevanje mora biti podkrepljeno z ustreznim primerom; po vsakem pojasnilu se mora 

preveriti, ali so ga učenci razumeli. Ta oblika učne metode razlage je zelo podobna obrazložitvi 

(Tomić, 2003). Koletić (1975) opredeljuje pojasnjevanje kot interpretacijo besed, izrazov, 

izrekov ter kot interpretacijo odnosov pri stvareh in procesih. 

 

Presojanje Poljak (1974) opredeljuje kot premišljevanje oz. glasno razglabljanje, ki se največkrat 

pojavlja pri reševanju določenega problema. Učitelj analizira, navaja hipoteze za rešitev 

problema, projektira in ureja obstoječe izkušnje.  

 

Vse opisane oblike metode razlage se zelo pogosto med seboj povezujejo in prepletajo. S tem, ko 

učitelj preuči okoliščine in se odloči za najustreznejšo obliko v konkretnem primeru, potek 

učnega procesa postane kvalitetnejši (Blažič idr., 2003). 

 

Cencič in Cencič (2002) navajata različne razlagalne postopke: 

 razlaga z iskanjem vzročno-posledičnih zvez (naravoslovje)
2
, 

 razlaga z dokazovanjem, utemeljevanjem (družboslovje), 

 sklep na predpostavkah, 

 prehajanje od primerov k posplošitvam (matematika, jezikoslovje), 

 razlaga rešitev s postopki (matematika) in 

 analiza in poenostavljanje (naravoslovje, družboslovje).  

 

                                                           
2 V oklepajih so napisani predmeti pri katerih se največkrat pojavlja določen razlagalni postopek, ni pa nujno, da to velja le za te 

predmete. 
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Potrebno se je zavedati, da učiteljeva razlaga še ne pomeni učenčevega razumevanja. Učitelj bo 

videl, kaj je z razlago dosegel, če bo učenec razložil določen pojav s svojega vidika, zato je 

pomemben konstruktivistični pristop k poučevanju in učenju. To pomeni, da učitelj upošteva 

učenčevo predznanje, interes, njegovo razumevanje pojavov ter da sprotno preverja znanje 

(Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009). Razlaga tako predstavlja najtežjo obliko verbalne 

metode. Učitelj s svojim besednim izražanjem izzove miselne procese pri učencih, rezultat tega 

pa je učenčevo razumevanje povedanega. Torej je nujno aktivno miselno sodelovanje in učenčeva 

pozornost. Vemo, da so učenci, zlasti mlajši, težko dolgotrajno osredotočeni na poslušanje, zato 

je potrebno metodo razlage kombinirati s kazanjem, grafičnim prikazovanjem in pogovorom. S 

tem dosežemo, da je razumevanje rezultat iskanja novih miselnih zvez ter povezovanje znanja z 

že obstoječim (Cencič in Cencič, 2002). 
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7 PRIPOVEDOVANJE KOT UČNA METODA 

 

Pripovedovanje sodi med najpogosteje, v praksi uporabljene načine razlage. Gre za vrsto oz. 

obliko razlage, s katero »učencem govorno približujemo različne resnične objekte, pojave 

oziroma dogodke, pravila ravnanja, določila, zamisli in njihove interpretacije« (Blažič idr., 2003, 

str. 347). Pripovedovanje je poljudnoznanstveno razlaganje z več zgledi in zanimivimi dejstvi. 

Ločimo epsko pripovedovanje (obsežno in podrobno), lirsko (čustveno doživljanje) ter dramatsko 

(z mnogimi zapleti in razpleti). Največkrat se pripovedovanje pojavlja s prepletanjem vseh treh 

karakteristik (Tomić, 1997). Učitelj ob pripovedovanju uporablja govorne izraze in druge 

pripomočke, da lahko čim bolj učinkuje na nastanek moralnih in estetskih čustev pri učencih 

(Koletić, 1975). Na to vpliva tudi pripravljenost učitelja.  

Lipnik (1993) loči med navadnim pripovedovanjem in metodo pripovedovanja. Prvo se pojavlja 

spontano, nanj se ne pripravljamo in se kombinira z nepripravljenim pogovorom. Metoda 

pripovedovanja je vnaprej pripravljena in osmišljena razlaga, s katero realiziramo določene cilje. 

Pripovedovanje je zelo širok pojem, ki obsega več vrst: 

1. Stvarno pripovedovanje je sporočanje niza dejstev. Lahko gre za pripovedovanje po 

opažanju ali po spominu, o dani temi, improvizirano pripovedovanje, obveščanje, 

doživetje ali dogodek, pojasnjevanje itd. 

2. Pripovedovanje zgodb. 

3. Obnavljanje. 

4. Ustvarjalno pripovedovanje po domišljiji in fantaziji. 

5. Samogovor. 

Pripovedovanje je torej metoda, ki jo lahko uporabljajo učitelji, da bi razširili učenčevo znanje in 

učenci, da bi z njo razvijali lastne sposobnosti. 

Glede na raziskave, ki so potekale med učitelji na sedmih različnih šolah v Salamanci (Španija), 

so ugotovili, da je metoda pripovedovanja uporabna tudi za kritično razmišljanje učiteljev. Učitelj 

s pripovedovanjem organizira misli in tako uporablja strukturiran pogovor, ki omogoča bolj 

urejeno refleksijo njegovega dela (Clemente in Ramirez, 2008). 

Erhartič in Štih (2007) navajata načela, ki so potrebna za uspešno sporočanje. V nadaljevanju 

bom navedla tista, ki se mi zdijo najbolj pomembna pri pripovedovanju: 

Natančnost; dobro moramo preučiti temo, o kateri bomo pripovedovali. Pripovedujemo 

samo o resničnih in preverjenih podatkih. 

Upoštevanje okoliščin sporočanja; čas, kraj, učenčeva starost, njegovo predznanje in 

izkušnje s pripovedovanjem. 
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Upoštevanje prednosti in pomanjkljivosti prenosnika; učitelj, ki pripoveduje in učenec, ki 

posluša, sta v neposrednem stiku. Učitelj lahko glede na učenčeve odzive prilagaja 

pripovedovanje. 

Jasnost; uporabljamo razumljive besede, pripovedovanje mora biti pregledno. 

Jedrnatost; navajamo le bistvene podatke ter jih ne ponavljamo ali pa jih nadomestimo s 

sopomenkami, nadpomenkami … Izogibamo se tudi uporabi t. i. mašil (ne, pač, v bistvu, 

∂ …). 

Živost; pripovedovanje podkrepimo s primeri, podobami, z domislicami, vendar pazimo 

na ustreznost. 

Jezikovna pravilnost; pazimo, da bo pripovedovanje slovnično in pravorečno pravilno. Pri 

tem si lahko pomagamo s priročniki oz. jezikovno normo. 

 

Pomembno je, da se učitelj na govor temeljito pripravi ter predhodno preuči vsebino. Upošteva 

naj naslednje značilnosti dobrega pripovedovanja. Pripovedovanje mora biti: 

 primerno detajlirano (ustrezni poudarki, jasno predstavljeno), 

 lokalizirano (časovno, prostorsko in logično ustrezno povezano z okoljem in časom), 

 aktualizirano (povezuje preteklo s sedanjim in sedanje s prihodnjim), 

 sistematično (sistematična zgradba vsebine, učitelj naj ne preskakuje posameznih delov), 

 logično in razumljivo (jasen, sistematiziran, razumljiv govor, logično oblikovane misli) 

 motivacijsko (izziva učence, zbuja interes, spodbuja k razmišljanju), 

 napeto, privlačno (ustrezno dramatizirano, retorična vprašanja, govor povezan z mimiko 

in kretnjami telesa), 

 angažirano, čustveno zavzeto (učitelj izraža svoj odnos, interes, zavzetost, govori v 

prijetnem tonu), 

 nazorno, jasno (kratki, jasni stavki, prispodobe, govori energično, uporablja didaktične 

pripomočke) (Blažič idr., 2003). 

 

Podobno tudi Tomićeva (2002) navaja določene zahteve glede učiteljevega govora. V prvi vrsti 

mora biti učiteljevo pripovedovanje slovnično pravilno, paziti mora na ustreznost artikulacije in 

dikcije. Konstrukcija govora naj bo preprosta. Pomembna je tudi intonacija govora (glas naj se 

občasno dvigne ali zniža), tempo (ne prehitro ne prepočasi) ter intenziteta govora (zmerno 

glasno). K izrazitosti prispeva tudi gestikulacija, torej gibi telesa, rok, mimika. Besedna in 

nebesedna komunikacija naj bosta usklajeni. Med komunikacijo mora imeti učitelj očesni stik z 

učenci, saj tako lahko sklepa o uspešnosti svojega poučevanja.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  PRIPOVEDOVANJE KOT UČNA METODA 

30 

 

Jerome Bruner v svojem delu The Culture of Education (1996) poudarja: »Če naj bo pripoved 

orodje mišljenja za ustvarjanje pomena, moramo v to vložiti nekaj truda – moramo jo brati, 

ustvarjati, analizirati, razumeti njeno zgradbo, začutiti njene posledice, razpravljati o njej« 

(Bruner, 1996 v Plut Pregelj, 2012, str. 112). 

Leopoldina Plut Pregelj (2000a in 2012) navaja, da je pripoved pomembna pri vseh šolskih 

predmetih (umetnost, družboslovje, naravoslovje itd.). Pri pripovedovanju dajemo poudarek na 

imaginaciji. Za primer vzemimo naravoslovje, kjer izhajamo iz sveta v katerem živimo, 

opazujemo, merimo … S pomočjo domišljije si ustvarjamo nove okvire za možne razlage sveta. 

Šola bi morala narativni oz. pripovedni pristop negovati, razvijati ter prenehati pojmovati kot 

nekaj, kar je samo po sebi razumljivo. 

Bruner (1996) v Plut Pregelj (2000b) poudarja nekaj najpomembnejših lastnosti pripovedi: 

 prikazovanje različnih zaporedij dogajanj, 

 notranja povezanost (deli pojasnjujejo celoto in obratno), 

 pripovedni ritem, 

 svobodna izbira dogajanja, 

 mogočih je več razlag in pomenov, 

 udejanja pričakovanje, 

 obravnava »problem«. 

Pripovedovanje je torej vrsta govornega sporočanja. Prvine dobrega govora so pomembne 

sestavine pripovedovanja. Casson (2005) navaja naslednje: gladkost, izgovarjava, kretnje, 

predpriprava, šaljivost in nazornost. Gladkost je nepogrešljiva prvina govora in osnova za 

nadaljnji razvoj pripovedovanja. Predvsem za učitelje velja, da se morajo preprosto izražati. Za 

večjo gladkost pripovedovanja lahko naredimo vajo hitrega govorjenja. Pomembno je, da smo 

med pripovedovanjem zbrani, da govorimo z lahkoto (ne napenjamo mišic), neprisiljeno ter brez 

medzlogov (npr. »hm«, »aaa«). Ključni so tudi poudarki. Izgovarjava je druga pomembna 

sestavina. Predvsem pazimo na izgovarjavo soglasnikov. Pomembno je, da govorimo počasneje 

in razločno. Kretnje naj bodo v skladu s sporočilom, saj povečujejo moč in učinkovitost 

pripovedovalca. Znanstveno je dokazano, da si človek več zapomni, če sporočilo sliši in vidi. 

Prav zato je pomembno, da so kretnje naravne. Brez priprave učitelja na pripovedovanje, metoda 

verjetno ne bo učinkovita. Najbolje je, če učitelj pripoveduje iz lastnih izkušenj ali pa, da ga 

vsebina zanima. Učenci imajo radi humor. Učitelje, ki so šaljivi, bolj poslušajo, poleg tega pa si 

snov lažje zapomnijo.  

Obstaja mnogo predlogov, ki naj bi jih učitelj upošteval pri pripovedovanju. Mravljetova (1999) 

navaja nekaj najpogostejših: 

1. dovolj glasno govorjenje in optimalna hitrost govora (od 130 do 165 besed v minuti); 

2. kratko govorjenje; 
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3. s telesom sporočajmo, da trdno verjamemo v to, kar govorimo; 

4. ne kritizirajmo oseb, temveč dejanja; 

5. zanimivo, nenavadno, koristno, uporabno pripovedovanje; 

6. uporabljajmo slikovno gradivo; 

7. učencem dajmo možnost, da poslušano povežejo z lastnimi izkušnjami; 

8. uporabljajmo predvsem besede s pozitivnim pomenom. 

 

 Nebesedni spremljevalci pripovedovanja 7.1

Neverbalna komunikacija je zelo pomembna, še posebno, kadar so oči učencev usmerjene na 

učitelja. Potrebno je, da so govorjena sporočila ter neverbalna sporočila usklajena. 

Neverbalna komunikacija je sestavljena iz vedenja telesa (drža, gibi telesa), mimike (čelo, obraz, 

brada), očesnega stika, glasu, vedenja v prostoru, časovnega vedenja in iz zunanjih okoliščin 

(Tomić, 2002).  

Pri pripovedovanju ločimo slušne nebesedne spremljevalce ter vidne nebesedne spremljevalce. 

Prve delimo na glasovne (izgovarjava) ter prozodične. Slednje so besedne prvine (naglas) in 

besedilne prvine (poudarek, intonacija, hitrost, premori, register, barva). Poudarek ali jakostna 

izrazitost je izredno pomembna pri pripovedovanju, saj je od nje odvisna intonacija. Učitelj mora 

znati poudarjati besede na različnih mestih. Z ustrezno hitrostjo učitelji pri učencih dosežejo 

večje razumevanje, sami pa lahko natančneje in lepše izgovarjamo. Hitrost pripovedovanja lahko 

uravnavamo tudi s premori (Erhartič in Štih, 2007). 

Nebesedni spremljevalci so odvisni od osebnosti posameznika in lastnosti njegovega govora. Iz 

tega lahko sklepamo, kakšen odnos ima govorec do sporočila in poslušalca (Plut Pregelj, 2012). 

Brajša (1993) v Tomić (2002) zato navaja štiri funkcije neverbalne komunikacije, in sicer na: 

vsebinski, osebni, odnosni in vplivni ravni. Neverbalna sporočila torej dopolnjujejo in potrjujejo, 

kar je bilo izgovorjeno; izražajo čustvena stanja in pričakovanja; opredeljujejo stališča in odnose 

ter predstavljajo močno sredstvo vplivanja povedanega.  
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 Poslušanje 7.2

»Poslušanje je za človeka prva sporazumevalna dejavnost, saj v svojem življenju najprej posluša« 

(Erhartič in Štih, 2007, str. 93). S poslušanjem v prvi vrsti zaznavamo, razbiramo besedni pomen 

ter razbiramo besedilni pomen v celoti. Posledično do govorečega izražamo spoštovanje, gradimo 

odnos, sprejemamo nova znanja, ob tem pa se nam pojavljajo nove zamisli (Erhartič in Štih, 

2007). Tudi Mravljetova (1999) pravi, da je poslušanje proces, ki vsebuje sprejemanje slušnih 

dražljajev, selekcioniranje, interpretiranje slišanega sporočila ter vrednotenje.  

Znano je, da učenci niso navajeni poslušanja. Po navadi določeno informacijo le slišijo, kar pa ne 

pomeni, da ima informacija pomen.  

Slišimo avtomatično, poslušamo pa le, ko smo pripravljeni usmeriti pozornost na govorca oz. 

določen zvok. Ključni pogoj za poslušanje je torej voljnost, pripravljenost na poslušanje. Pri 

pouku je pomembno, da učenci znajo tudi vzdrževati svojo pozornost (Plut Pregelj, 2012). 

Stopnja pozornosti je odvisna od pripravljenosti poslušalca za poslušanje, sposobnosti 

koncentracije na slišano, zunanjih in notranjih okoliščin sporočanja, od zdravega sluha 

posameznika ter ustreznosti njegovega jezikovnega predznanja in določanja pomena slišane 

informacije (Erhartič in Štih, 2007). Poslušanje ustvarja odnos med poslušalcem in govorcem ter 

medsebojno razumevanje. Je socialna, miselna in čustvena dejavnost, ki omogoča učenje, znanje 

in osebni razvoj učencev (Plut Pregelj, 2012). Jensen (2005) v Plut Pregelj (2012) navaja, koliko 

časa je priporočljivo neposredno poučevanje nove snovi: za učence do 3. razreda 5–8 minut ter za 

učence od 3. do 5. razreda 8–12 minut.  

Kot sem že omenila, je metoda razlage prirejena za poslušanje. Govorjenje in poslušanje sta dve 

povezani sporazumevalni dejavnosti. »Da bi se učenci naučili govorjenja, morajo poslušati 

učitelje, ki jim za to dajejo vzor, da bi se lahko naučili poslušanja, pa morajo govoriti, da bi videli 

in občutili učiteljevo poslušanje« (Plut Pregelj, 2012, str. 65). 

Zakaj je sploh pomembno učinkovito poslušanje? Če učinkovito poslušamo, se učinkoviteje 

sporazumevamo, dosežemo boljše razumevanje, se primerno odzivamo, smo bolj produktivni, 

izboljšamo odnose z drugimi in način reševanja problemov (Grginič in Križaj, 2001). 

7.2.1 Vrste poslušanja 

 

Pri pouku se vrste poslušanja prepletajo. Monološko poslušanje se pojavi takrat, ko je poslušalec 

izpostavljen daljšem govoru. Tu so dejavni vsi čuti, človekovo mišljenje in čustvovanje. Takemu 

neposrednemu poslušanju po navadi sledi pogovor ali pa gre samo za osebno razmišljanje 

posameznikov. Glede na namen vstopanja v proces sporazumevanja je v šolah največ 

informacijskega poslušanja ter poslušanja z razumevanjem, ki je temelj oblikovanja smiselnega 

in trajnejšega znanja. Obstajata dva pogleda na razumevanje: logično-analitično in pripovedno, 

narativno razumevanje. Pri prvem neko vsebino oz. pojav razumemo, če ga razčlenimo na 

sestavne dele, ugotovimo povezanost med njimi ter razumemo delovanje. Pri pripovednem 
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razumevanju je pomembno razumevanje zgodbe, ki ponazarjajo drugačen, bolj subjektiven način 

razmišljanja o resničnosti (Plut Pregelj, 2012). Z zgodbami učenci lažje razumejo svet, vendar ni 

dovolj, da zgodbe le slišijo, morajo jih tudi analizirati. Pripovedovanja ne uporabljamo samo pri 

literaturi, temveč tudi v naravoslovju ter za razumevanje določenih znanstvenih spoznanj v 

zgodovini (Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009). 

 

Erhartič in Štih (2007) opredeljujeta več vrst poslušanja glede na različne kriterije: 

 

Navzočnost govorca; osebno (neposredna medsebojna komunikacija) in neosebno 

poslušanje (posredna medsebojna komunikacija, preko medijev). 

 

Navzočnost določene lastnosti pri poslušalcih; defenzivno (obrambno ali zaprto), 

avtoritarno (ne sprejemanje govorca), selektivno (ozko ciljno usmerjeno), pozorno 

(natančno, koncentrirano) in empatično poslušanje (s sposobnostjo vživljanja v govorca). 

 

Oblika poslušalčeve aktivnosti; domišljijsko poslušanje (omogoča predstavo slišanega), 

logično poslušanje (poslušalec sproti išče red) in anticipacijsko poslušanje (združuje 

prejšnji dve vrsti, predvidevanje, predpostavljanje). 

 

Število poslušalcev; poslušanje sebe, poslušanje v osebnem pogovoru, poslušanje v večji 

skupini poslušalcev. 

 

Možnost povratne informacije; poslušanje v enosmerni komunikaciji (npr. poslušanje 

predavanja) ter poslušanje kot del komunikacijskega kroga (izmenjevanje vlog govorca in 

poslušalca). 

 

Namen vstopanja v komunikacijo; priložnostno (v šoli, družini, ob druženju, je nezahtevna 

vrsta), doživljajsko (zlasti umetnostna besedila), terapevtsko (sposobnost vživljanja in 

razumevanja govorca), razločujoče (slušno razlikovanje), prepričevalno poslušanje in 

poslušanje z razumevanjem ali informacijsko poslušanje (najpogostejša in temeljna oblika 

poslušanja v šoli). 

 

7.2.2 Razvijanje poslušanja 

»Sposobnost poslušanja je pridobljena in jo je treba razvijati sistematično« (Grginič in Križaj, 

2001, str. 3). V šoli je pomembno razvijati poslušanje, saj gre za komunikacijsko sposobnost. 

Lahko ga razvijamo neposredno ali posredno.  

O neposrednem razvijanju poslušanja govorimo takrat, ko učitelj skuša zavestno izboljšati 

učenčeve poslušalske zmožnosti. Učence najprej ozavestimo o vedênju pri poslušanju in 
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problemih, ki izvirajo iz vedênja (skušamo jih usmeriti tako, da sami začutijo problem), nato 

učence seznanimo s procesom poslušanja, vendar ta znanja posredujemo razumljivo, zanimivo in 

preprosto. Na koncu sledijo še vaje oz. dejavnosti s katerimi krepimo poslušanje. Naš namen je, 

da učenci razvijajo poslušanje na področju razločevanja in razumevanja govornih sporočil. 

Učenci se morajo zavedati zvočnega okolja, kar lahko dosežemo z igro, vajami prepoznavanja in 

zaznavanja zvokov itd. Pri razumevanju slušno predstavljenih govornih sporočil je pomembno, 

da učenec: 

 sledi navodilom, 

 ugotavlja zaporedje v slišanem besedilu, 

 ugotavlja vodilno misel,  

 si zapomni podatke iz slišanega besedila, 

 pogovor. 

Vsi ti dejavniki prispevajo k tem, da učenec globlje razume slišano oz. govorjeno besedilo. 

Pri posrednem razvijanju poslušanja gre za matemagenske dejavnosti. To so dejavnosti, s 

katerimi spodbudimo učence, da vzpostavijo stik med kognitivnimi strukturami in slišanim 

sporočilom (vprašanja, povzetki, zapiski). Posredno učitelj razvija poslušanje ob izvajanju in 

poučevanju drugih komunikacijskih zmožnostih, torej branje in pisanje. Tako spodbuja tudi 

miselne procese, ki omogočajo razumevanje slišanega (Plut Pregelj, 2012). 

»Poslušanje je trdo delo. Pomeni več kot le biti tiho. Ljudje imamo o poslušanju še zmeraj 

premalo znanja. Mnogo ljudi ima sebe za dobre poslušalce, toda dejansko jih je zelo malo. 

Dober poslušalec naj bi pri govorcu/sogovorcu zaznal vse podrobnosti ter se znal vživeti v 

njegovo pripovedovanje« (Erhartič in Štih, 2007, str. 98). 

Če želimo, da bi pri učencih dosegli največjo učinkovitost ter poskrbeli za njihovo fiziološko, 

spoznavno, čustveno in socialno področje, moramo upoštevati dejavnike poslušanja. Plut 

Pregljeva (2012) jih razdeli v tri skupine: zvočno okolje, individualne lastnosti učenca ter 

organizacija pouka in socialni odnosi.  

Obstajajo značilnosti okolja, ki spodbujajo poslušanje, kot npr. primerno osvetljen in ogrevan 

prostor, prijetna in prijazna okolica, dobra slišanost učitelja, dovolj velik osebni prostor 

poslušalca … Poznamo pa tudi okolja, ki močno otežujejo poslušanje učencev. Značilnosti 

sledečih okolij je ropot, veliko različnih zvokov, slab zrak, subjektivni občutek utesnjenosti, 

ogroženosti, prevelika oddaljenost učencev od učitelja, slaba slišanost … (Mravlje, 1999). 

Istance in Dumont (2013) podajata smernice za oblikovanje učnih okolij. Raziskave kažejo, da je 

učinkovito okolje tisto, ki: 

 spodbuja učenčevo aktivno udeležbo, zavzetost za učenje ter razumevanje njihove 

dejavnosti; 

 temelji na socialnem in sodelovalnem učenju; 

 skrbi za motivacijo učencev ter razume pomembnost njihovih čustev; 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  PRIPOVEDOVANJE KOT UČNA METODA 

35 

 

 upošteva individualne razlike med učenci ter povezuje novo znanje s predhodnim; 

 zahteva trdo delo in trud učencev, da prekašajo sami sebe, vendar brez prekomernega 

preobremenjevanja; 

 ima pričakovanja jasno opredeljena in usklajena s cilji ter z močnim poudarkom na 

formativni povratni informaciji; 

 spodbuja povezanost učenja v širše okvire, pojmovanja in koncepte, med dejavnostmi in 

predmeti v šoli in zunaj nje. 
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8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN 

METODOLOGIJA 

 

 Raziskovalni problem 8.1

 

Vsak učitelj si prizadeva, da bi bil pouk čim bolj kakovosten. Na kakovost učnega procesa med 

drugim vpliva tudi ustrezna izbira in kombinacija učnih metod, raznovrstnost učnih metod in 

kakovost njihove izpeljave. Metoda razlage je pogosto uporabljena učna metoda in je tudi v 

sodobni šoli nepogrešljiv del pouka. Pomembna je kakovost njene izpeljave, da ne pride do 

pasivnega poslušanja učencev temveč, da spodbuja poglobljen premislek učencev. Raziskava 

Kocbek (2011) je pokazala, da študentje na pedagoški praksi največkrat uporabljajo metodo 

razlage, kar razlagajo s tem, da je preprosta, učinkovita, najhitrejša, ne zahteva veliko priprav in 

ker so jo učenci navajeni.  

Z raziskavo želim med drugim ugotoviti, kako pogosto se učitelji poslužujejo metode 

pripovedovanja. Zanima me, kakšna so stališča učiteljev in učencev glede uporabe učne metode 

pripovedovanja. Raziskave na področju uporabe metode pripovedovanja v slovenskem prostoru 

še ni bilo, kar bi bilo smiselno narediti, saj za metodo pripovedovanja velja, da pomaga učencem 

ustvariti lastno predstavo o povedanem. To vpliva na njihov kognitivni razvoj, prav tako pa tudi 

na čustveno doživljanje in vrednotenje učne snovi in predmeta. 

 

 Raziskovalna vprašanja 8.2

 

1. Kako učitelji ocenjujejo pomembnost metode pripovedovanja in kako pogosto jo 

uporabijo pri pouku? 

2. Ali učiteljeva leta delovnih izkušenj in stopnja izobrazbe vplivata na pogostost uporabe 

metode pripovedovanja? 

3. Pri katerih predmetih učitelji najpogosteje uporabljajo učno metodo pripovedovanja? 

4. Kako učitelji ocenjujejo lastno usposobljenost za izvedbo učne metode pripovedovanja? 

5. Katere so prednosti in pomanjkljivosti metode pripovedovanja po presoji učiteljev in 

učencev? 

6. Kateri dejavniki po presoji učiteljev vplivajo na kakovostno izvedbo metode 

pripovedovanja pri pouku? 

7. S katerimi učnimi metodami učitelji kombinirajo/dopolnjujejo metodo pripovedovanja? 
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8. V kateri etapi učnega procesa se zdi učiteljem najprimernejša uporaba metode 

pripovedovanja? 

9. Ali učitelji pripravijo/navajajo učence na pripovedovanje? 

 

 Raziskovalna metoda 8.3

 

Raziskava je potekala s kvantitativnim in kvalitativnim raziskovalnim pristopom. Metoda 

raziskovanja je deskriptivna ter kavzalno neeksperimentalna. 

 

 Opis vzorca 8.4

 

Način vzorčenja je neslučajnostni in priložnostni. V raziskavi je s pomočjo anketnega vprašalnika 

sodelovalo 90 učiteljic in učiteljev, ki poučujejo v prvem in drugem vzgojno izobraževalnem 

obdobju na osnovnih šolah po Sloveniji. 

V raziskavo sem vključila 35 učencev iz dveh oddelkov petega razreda na Osnovni šoli Simona 

Jenka Kranj, podružnična šola Primskovo. V obeh oddelkih sem izvedla dve učni uri, kjer sem 

uporabila učno metodo pripovedovanja. 

 

 

 

Graf 1: Struktura anketiranih glede na spol 

 

 
 

V raziskavo je bilo vključenih kar 94, 4% učiteljic ter 5,6 % učiteljev. 
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Graf 2: Struktura anketiranih glede na stopnjo izobrazbe 

 
 

Iz grafa je razvidno, da ima največ učiteljev (76,7 %) končano visoko šolo oz. univerzitetni 

program, nato sledi delež takih, ki imajo višješolsko izobrazbo (18,9 %). V raziskavi je bilo tudi 

3,3 % učitelje s specializacijo ter 1,1 % učiteljev z magisterijem ali doktoratom.  
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Graf 3: Struktura anketiranih glede na leta poučevanja 

 
 

V raziskavo sem zajela učitelje z različno delovno dobo. Največ je takih učiteljev, ki poučujejo  

21-30 let (34,4 %), veliko pa je tudi učiteljev, ki poučujejo 11-20 let (27,8 %). Z manjšim 

deležem (15,6 %) so zastopani učitelji, ki poučujejo že več kot 31 let in tisti, ki poučujejo 7-10 let 

(13,3 %). Najmanj je bilo učiteljev, ki so bolj na začetku svoje poklicne poti in učijo 1-3 leta (5,6 

%) in 4-6 let (3,3 %). 
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Graf 4: Struktura anketiranih glede na razred, v katerem trenutno poučujejo 

 
 

 

Iz grafa je razvidno, da je največji delež učiteljev, ki v šolskem letu 2014/2015 poučujejo 5. 

razred (27,8 %), sledi delež učiteljev 4. razreda (21, 1 %). Nekaj več kot polovica anketiranih 

učiteljev trenutno poučuje v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju, od tega 17,8 % v 1. razredu 

ter 16,7 % v 2. razredu, prav toliko pa tudi v 3. razredu osnovne šole. 

 

 

 Opis instrumentov in postopkov zbiranja podatkov 8.5

 

Za namene raziskave sem oblikovala anketni vprašalnik za učitelje, tehnika zbiranja podatkov je 

bila anketa. Anketni vprašalnik vsebuje vprašanja zaprtega tipa, odprtega tipa in kombiniranega 

tipa ter ocenjevalne lestvice. Vprašalnik je anonimen. Na koncu so učitelji podali nekaj osnovnih 

podatkov, kot so spol, leta poučevanja, stopnja izobrazbe in razred, v katerem trenutno poučujejo. 

Za drugi del raziskave sem oblikovala učno pripravo, ki obsega dve učni uri in vključuje učno 

metodo pripovedovanja. Učne ure sem zvočno posnela. 
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 Postopki obdelave podatkov 8.6

 

Podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa Excel in IBM SPSS Statistics 20. Pri 

tem sem uporabila osnovno deskriptivno statistiko: 

 

 frekvence, 

 odstotke, 

 χ
2
 preizkus, 

 Kullbackov 2Î preizkus. 

 

Rezultate sem predstavila v obliki tabel in grafov. Pri vprašanjih odprtega tipa sem odgovore 

kategorizirala. 

Pri učnih urah sem na podlagi zvočnega posnetka analizirala pridobljene podatke.  
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 Presoja učiteljev glede pomembnosti učne metode pripovedovanja  9.1

 

Učitelji so svojo presojo o pomembnosti učne metode pripovedovanja ocenili posredno preko 

dveh trditev. Obe trditvi posredno predstavljata mnenje učiteljev glede pomembnosti učne 

metode pripovedovanja. 

Tabela 3: Stališča glede pomembnosti učne metode pripovedovanja 

 sploh se ne 

strinjam 

ne strinjam 

se 

se ne morem 

odločiti 

strinjam se popolnoma se 

strinjam 

f % f % f % f % f % 

 

Metoda pripovedovanja je 

smiselna takrat, kadar je 

snov učencem težko 

dojemljiva. 

7 7,8 31 34,4 5 5,6 30 33,3 17 18,9 

 

Učna metoda 

pripovedovanja omogoča 

poglobljeno miselno in 

čustveno zavzetost učencev. 

6 6,7 28 31,1 9 10,0 26 28,9 21 23,3 

 

Iz tabele je razvidno, da se več kot polovica učiteljev (52,2 %) strinja s trditvijo, da je metoda 

pripovedovanja smiselna takrat, kadar je snov učencem težko dojemljiva (seštevek ocen 

»strinjam se« in »popolnoma se strinjam«). Kljub temu pa se velik delež učiteljev (42,2 %) s to 

trditvijo ne strinja (seštevek ocen »ne strinjam se« in »sploh se ne strinjam«). Za drugo trditev, da 

učna metoda pripovedovanja omogoča poglobljeno miselno in čustveno zavzetost učencev, izraža 

strinjanje prav tako 52,2 % učiteljev, nestrinjanje pa 37,8 % učiteljev.  
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Zanimalo me je, kako pomembno se zdi učiteljem navajati učence na pripovedovanje. Izbirali so 

lahko med tremi možnostmi: zelo pomembno, srednje pomembno ali nepomembno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raziskava je pokazala, da je vsem učiteljem pomembno, da učence navajamo na pripovedovanje. 

Večini učiteljev (91,1 %) je navajanje učencev na pripovedovanje zelo pomembno, 8,9 % 

učiteljev pa meni, da je navajanje srednje pomembno.  

Kako učitelji navajajo učence na pripovedovanje? Zapisali so nekaj načinov oz. njihovih 

izkušenj. Veliko učiteljev učence navaja na pripovedovanje prek govornih nastopov oz. vaj. 

Doma se učenci pripravijo na govorni nastop, v razredu pred sošolci pripovedujejo. Pri tem 

pazijo na sistematičnost, primerne poudarke, čustveno zavzetost itd. Govorni nastop nato skupaj 

ovrednotijo. Pogoste so bralne značke, pripovedovanje obnov, svojih izkušenj in doživetij v 

jutranjem krogu, različne igre vlog, predstavitve skupinskega dela. Nekateri učitelji izhajajo iz 

miselnih vzorcev ali podanih ključnih besed, kot opora učencem na pripovedovanje. Redki 

učitelji so napisali, da učence pred pripovedovanjem naučijo umiriti in sprostiti se. Zanimiv je 

tudi odgovor: »Ne navajam jih namerno, le ko čutim potrebo, da si morajo učenci določeno stvar 

bolje predstavljati.« 

Da bi izvedeli, kako pomembno je v praksi navajati učence na pripovedovanje, sem učence v 

anketnem vprašalniku spraševala, kaj jim je lažje poslušati ali pripovedovati. Raziskava je 

pokazala, da je kar 69,7 % učencem lažje poslušati, ostalim učencem (30,3 %) pa se zdi oboje 

enako zahtevno. Prav noben od sodelujočih v raziskavi ni izbral pripovedovanja kot lažje 

možnosti. Lahko sklepamo, da je navajanje učencev na pripovedovanje zelo pomembno. 

  

91,1 % 

8,9 % 

0% 

zelo pomembno

srednje pomembno

nepomembno

Graf 5: Pomembnost navajanja učencev na pripovedovanje 
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 Učiteljeva lastna usposobljenost za izvedbo učne metode 9.2

pripovedovanja 

 

Učitelji so na podlagi 3- stopenjske lestvice (neusposobljen, srednje usposobljen, zelo dobro 

usposobljen) ocenjevali, kako usposobljene se čutijo za izvedbo učne metode pripovedovanja v 

razredu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da se noben od učiteljev ne ocenjuje kot neusposobljenega, kar je tudi 

pričakovano. Več kot polovica učiteljev (55,6 %) se ocenjuje kot zelo dobro usposobljene in 

nekaj manj kot polovica (44,4 %) srednje usposobljene za izvedbo učne metode pripovedovanja. 

V nadaljevanju anketnega vprašalnika sem učitelje prosila, da kratko komentirajo svojo izbiro. Po 

kategorizaciji odgovorov je raziskava pokazala, da se učitelji čutijo dobro usposobljene za 

uporabo učne metode pripovedovanja predvsem zaradi delovnih izkušenj, ki so pripeljale do 

ustreznega in učinkovitega pripovedovanja. Na dobro usposobljenost je vplivalo tudi znanje, ki 

so ga učitelji pridobili še kot študenti na fakulteti ali pa z različnimi oblikami izobraževanj in 

seminarjev, kjer so nadgrajevali svoje znanje. Učitelji se čutijo dobro usposobljene tudi zato, ker 

glede na povratno informacijo učencev vidijo rezultate, so samokritični, vrednotijo svoje delo in 

imajo pozitiven odnos do pripovedovanja. Na učno metodo pripovedovanja se dobro pripravijo, 

spremljajo novosti ter razmišljajo širše. 

 

0 % 

44,4 % 

55,6 % 

neusposobljen

srednje usposobljen

zelo dobro

usposobljen

Graf 6: Učiteljeva lastna usposobljenost 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

45 

 

 Učiteljeva presoja prednosti in pomanjkljivosti učne metode 9.3

pripovedovanja  

 

Zanimalo me je, katere dejavnike učitelji upoštevajo pri odločanju za uporabo učne metode 

pripovedovanja. Navedla sem sedem prednosti učne metode, za katere so učitelji na podlagi 5- 

stopenjske lestvice ocenili, ali vplivajo na njihovo odločitev. 

 

Tabela 4: Vpliv prednosti učne metode pripovedovanja 

 sploh ne 

vpliva 

ne vpliva  se ne morem 

odločiti 

vpliva najbolj vpliva 

f % f % f % f % f % 

časovna ekonomičnost 

(večja kot pri drugih učnih 

metodah) 

/ / 18 20,0 13 14,4 58 64,4 1 1,1 

sistematično obravnavana 

učna snov 

/ / 11 12,2 9 10,0 63 70,0 7 7,8 

ugodno vpliva na 

motiviranost učencev 

/ / 7 7,8 12 13,3 49 54,4 22 24,4 

učitelj lahko poudari ključne 

misli 

/ / 1 1,1 6 6,7 

 

51 56,7 32 35,6 

učitelj s pripovedovanjem 

predstavlja zgled učencem, 

kako pripovedovati 

/ / 14 15,6 9 10,0 50 55,6 17 18,9 

učitelj spodbuja učence k 

lastnemu mišljenju 

/ / 7 7,8 9 10,0 59 65,6 15 16,7 

v pouk vnaša življenjskost, 

aktualnost 

/ / 1 1,1 5 5,6 63 70,0 21 23,3 

 

Iz tabele je razvidno, da učitelji vse navedene dejavnike ocenjujejo kot vplivne pri odločanju za 

izbiro učne metode pripovedovanja. Sistematično obravnavana učna snov ter, da učna metoda 

pripovedovanja v pouk vnaša življenjskost, aktualnost, sta dve prednosti, za katere največji delež 

učiteljev (70 %) meni, da vplivata na odločitev pri izbiri učne metode. Seštevek ocen »vpliva« in 

»najbolj vpliva« je pokazal, da je prav slednja prednost tista, ki kar v 93,3 % vpliva na izbiro 

učne metode pripovedovanja. Zelo velik delež učiteljev (92,3 %) meni, da se za metodo odločajo, 

ker lahko poudarjajo ključne misli. Prednosti, ki v veliki meri vplivajo na odločitev pri izbiri učne 

metode pripovedovanja, so še spodbujanje učencev k lastnemu mišljenju (82,3 %), ugoden vpliv 

na motiviranost učencev (78,8 %), sistematično obravnavana učna snov (77,8 %), učitelj 
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predstavlja zgled učencem, kako pripovedovati (74,5 %) ter časovna ekonomičnost (65,5 %). 

Postavke, pri katerih je v nekoliko večji meri zastopana ocena »ne vpliva«, so časovna 

ekonomičnost (20,0 %), pripovedovanje učitelja, ki predstavlja zgled učencem, kako 

pripovedovati (15,6 %) ter sistematično obravnavana učna snov (12,2 %).  

V nadaljevanju so učitelji navajali pomanjkljivosti učne metode pripovedovanja. Raziskava je 

pokazala, da večina učiteljev označuje pasivnost učencev kot glavno pomanjkljivost. S tem, ko so 

učenci pasivni, nimajo dovolj spodbud za lastno mišljenje. Učitelji so mnenja, da daljšem trajanju 

metode pripovedovanja lahko manjkata dva dejavnika uspešnega učenja, in sicer motiviranost in 

pozornost. Čeprav sta zastopana v določeni meri, pa po daljšem pripovedovanju lahko 

motiviranost in pozornost učencev pada. Učenci posledično slabo poslušajo ter tako lahko 

preslišijo določene pomembne informacije. Ker so kognitivni stili učencev različni, učitelji 

navajajo neustreznost za tiste učence, ki imajo primarni vizualni kognitivni stil. Znano je, da je za 

uspešno pripovedovanje potrebna dobra predpriprava učitelja ter ustrezno pripovedovanje. Prav 

to je po mnenju učiteljev lahko tudi pomanjkljivost. Če učitelji ne namenijo dovolj časa, da bi se 

ustrezno pripravili na metodo pripovedovanja, lahko pride do nestrokovnosti (neustrezno 

pripovedujejo) ter prevelike subjektivnosti. Za učno metodo pripovedovanja je značilno, da jo je 

potrebno kombinirati z ostalimi učnimi metodami, nekaterim učiteljem to predstavlja dodatno 

delo, zato nekateri to ocenjujejo kot pomanjkljivost. 

Učenci so ocenjevali svojo pozornost med pripovedovanjem. Izbirali so lahko med tremi 

odgovori: zelo pozoren, srednje pozoren, nisem bil pozoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da so bili vsi učenci pozorni na pripovedovanje. Večina učencev (75,8 %) se 

ocenjuje kot zelo pozornih, 24,2 % učencev pa srednje pozornih. Na podlagi tega lahko 

sklepamo, da učencem ni bilo težko zbrano poslušati, kar potrdijo tudi učenci. Kar 94,0 % 

učencem ni bilo težko zbrano poslušati mojega pripovedovanja. 

Graf 7: Pozornost učencev med pripovedovanjem 
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 Dejavniki, ki vplivajo na kakovostno izvedbo učne metode 9.4

pripovedovanja  

Učitelji so morali oceniti postavke, ki po njihovi presoji vplivajo na kakovostno izvedbo učne 

metode pripovedovanja. Ocenjevali so na podlagi 5- stopenjske lestvice: zelo vpliva, precej 

vpliva, se ne morem odločiti, malo vpliva, sploh ne vpliva. 

Tabela 5: Vpliv dejavnikov na kakovost izvedbe 

 sploh ne 

vpliva 

malo vpliva se ne 

morem 

odločiti 

precej vpliva zelo vpliva 

f % f % f % f % f % 

učiteljeva predpriprava, da 

vsebino dobro obvlada 

/ / 1 1,1 / / 15 16,7 74 82,2 

nazorno in jasno pripovedovanje / / / / / / 16 17,8 74 82,2 

sistematičnost / / 1 1,1 3 3,3 31 34,4 55 61,1 

govor učitelja / / 1 1,1 / / 30 33,3 59 65,6 

nebesedna komunikacija / / 3 3,3 4 4,4 45 50,0 38 42,2 

kombiniranje z drugimi učnimi 

metodami 

/ / 3 3,3 2 2,2 37 41,1 48 53,3 

vsebina, ki izzove učence, 

vzbuja interes 

/ / 3 3,3 3 3,3 31 34,4 53 58,9 

učiteljevo prilagajanje glede na 

učenčevo predznanje 

/ / 1 1,1 5 5,6 43 47,8 41 45,6 

 

Iz tabele je razvidno, da učitelji vse postavke ocenjujejo kot vplivne (pri šestih postavkah je na 

prvem mestu ocena »zelo vpliva«, pri dveh postavkah pa ocena »vpliva«). Na kakovostno 

izvedbo metode pripovedovanja, po mnenju učiteljev (82,2 %) najbolj vpliva nazorno in jasno 

pripovedovanje ter učiteljeva predpriprava, da vsebino dobro obvlada. Sledi govor učitelja (65,6 

%) in sistematičnost (61,1 %). Na kakovostno izvedbo učne metode pripovedovanja pri pouku 

zelo vpliva tudi vsebina, ki izzove učence in vzbuja interes (58,9 %) ter kombiniranje te metode z 

drugimi učnimi metodami (53,3 %). Da na kakovost izvedbe precej vpliva nebesedna 

komunikacija, meni 50,0 % anketiranih (42,2 % na tej postavki pripisuje zelo velik vpliv). 

Precejšen vpliv (47,8 %) ima tudi učiteljevo prilagajanje na učenčevo predznanje (45,6 % tej 

postavki pripiše zelo velik vpliv). 
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zapomnim, če:

Učenci ocenjujejo, da se med poslušanjem učiteljevega pripovedovanja najbolj osredotočajo na 

govor učitelja (70,6 %). Preostali delež učencev se osredotoča na slike in posnetke, prav noben pa 

ni izpostavil učiteljevih gibov in mimike, torej nebesedne komunikacije. 

Kot vemo, so kognitivni učni stili učencev različni. Z naslednjim vprašanjem v anketnem 

vprašalniku, sem želela izvedeti, kako si učenci najlažje zapomnijo učno snov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz dobljenih odgovorov je razvidno, da je učencem najlažje, če učitelj pokaže slikovni material ali 

predvaja posnetke, ob tem pa ga pozorno poslušajo in gledajo ter si kaj zabeležijo (33,3 %) ali pa, 

da poslušajo učiteljevo pripovedovanje (30,9 %). Delež takih učencev, ki učno snov raje sami 

preberejo in obnovijo, ter si tako najlažje zapomnijo vsebino je 17,9 %. Samo 5,1 % učencev pa 

si učno snov najlažje zapomni tako, da zapisujejo po učiteljevem nareku. 

Ko sem učence spraševala, na kakšen način najpogosteje obravnavajo učno snov pri pouku, je 

bilo kar 50 % odgovorov, da učitelj snov narekuje, učenci pa jo zapišejo. Ostala polovica učencev 

pa navaja naslednje načine: učno vsebino preberemo in ponovimo; skupaj se pogovorimo ter 

zapišemo v zvezke; učitelj razloži, mi zapišemo po nareku; učno snov preberemo, zapišemo in 

obnovimo pred sošolci; učiteljica pripoveduje, mi poslušamo.  

Graf 8: Prikaz načinov najlažje zapomnitve učne snovi s stališča učencev 
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 Pogostost uporabe učne metode pripovedovanja  9.5

 

Zanimalo me je, katero obliko učne metode razlage učitelji najpogosteje uporabljajo. Izbrala sem 

si dva šolska predmeta (predmet slovenščina in spoznavanje okolja oz. družba), da bi dobila bolj 

konkretne podatke. Učitelji so ocenjevali pogostost uporabe pripovedovanja, opisovanja, 

obrazložitve, pojasnjevanja ter presojanja ali glasnega razmišljanja. Za vsako obliko monološke 

metode so ocenili, ali jo nikoli ne uporabljajo, manj kot 1- krat tedensko, 1- krat, 2- krat ali 3- 

krat tedensko ali več kot 3- krat tedensko. 

 

Tabela 6: Pogostost uporabe učne metode pripovedovanja pri slovenščini 

sl
o
v
en

šč
in

a
 

 

 nikoli manj kot 1- krat  1- krat  2- krat  3- krat  več kot 3- 

krat  

 f % f % f % f % f % f % 

PRIPOVEDOVANJE 

 

/ / 3 3,3 9 10,0 21 23,3 29 32,2 28 31,1 

OPISOVANJE  / / 2 2,2 8 8,9 18 20,0 29 32,2 33 36,7 

OBRAZLOŽITEV  / / 3 3,3 4 4,4 20 22,2 28 31,1 35 38,9 

POJASNJEVANJE  1 1,1 1 1,1 10 11,1 16 17,8 30 33,3 32 35,6 

PRESOJANJE ALI 

GLASNO 

RAZMIŠLJANJE  

/ / 1 1,1 11 12,2 26 28,9 33 36,7 19 21,1 

 

 

Iz tabele je razvidno, da učno metodo pripovedovanja skoraj tretjina učiteljev (32,2 %) pri pouku 

slovenščine uporablja 3- krat tedensko. Veliko učiteljev (31,1 %) jo uporablja celo več kot 3- krat 

tedensko, sledi delež tistih, ki jo uporabljajo 2- krat tedensko (23,3 %), vsaj 1- krat jo uporablja 

10 % učiteljev, manj kot 1- krat pa samo 3,3 % učiteljev. Tudi ostalih oblik učne metode razlage 

se učitelji pri pouku slovenščine poslužujejo kar pogosto. Opisovanje, obrazložitev in 

pojasnjevanje največji delež učiteljev uporablja več kot 3- krat tedensko (36,7 %, 38,9 % in 35,6 

%). Presojanja ali glasnega razmišljanja se največ učitelje poslužuje 3- krat tedensko (36,7 %). 

Raziskava je pokazala, da je največji delež učiteljev (38,9 %), ki pri pouku slovenščine uporablja 

učno metodo obrazložitve. 
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Tabela 7: Pogostost uporabe učne metode pripovedovanja pri spoznavanju okolja oz. družbi 

 

sp
o
zn

a
v
a
n

je
 o

k
o
lj

a
 o

z.
 d

ru
žb

a
 

 

 nikoli manj kot 1- krat  1- krat  2- krat  3- krat  več kot 3- 

krat  

 f % f % f % f % f % f % 

PRIPOVEDOVANJE 

 

/ / 1 1,1 10 11,1 24 26,7 34 37,8 21 23,3 

OPISOVANJE  / / 1 1,1 11 12,2 20 22,2 39 43,3 19 21,1 

OBRAZLOŽITEV  / / / / 7 7,8 21 23,3 34 37,8 28 31,1 

POJASNJEVANJE  / / 2 2,2 10 11,1 17 18,9 35 38,9 26 28,9 

PRESOJANJE ALI 

GLASNO 

RAZMIŠLJANJE  

1 1,1 3 3,3 15 16,7 24 26,7 31 34,4 16 17,8 

 

 

Iz tabele je razvidno, da je tudi pri pouku spoznavanja okolja ali družbe največji delež učiteljev 

(37,8 %), ki učno metodo uporablja 3- krat tedensko. Učitelji, ki to metodo uporabljajo 2- krat 

tedensko, so zastopani v nekoliko manjšem deležu (26,7 %). Delež tistih učiteljev, ki uporablja 

metodo pripovedovanja več kot 3- krat tedensko je precej manjši kot pri pouku slovenščine (23,3 

%). Prav tako kot pri pouku slovenščine, je tudi tukaj največ učiteljev, ki se ostalih oblik 

monološke metode (opisovanje, obrazložitev, pojasnjevanje, presojanje ali glasno razmišljanje) 

poslužujejo 3- krat tedensko. Raziskava je pokazala, da je največji delež učiteljev (43,3 %), ki pri 

pouku spoznavanja okolja ali družbe uporablja učno metodo opisovanja. 
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V nadaljevanju so učitelji ocenjevali razloge, zakaj učne metode pripovedovanja ne uporabljajo 

pogosteje. V levem stolpcu je naštetih nekaj razlogov. 

 

Tabela 8: Prikaz razlogov, zakaj učitelji metode pripovedovanja ne uporabljajo pogosteje 

 sploh ne drži ne drži se ne morem 

odločiti 

drži popolnoma 

drži 

 f % f % f % f % f % 

Imam premalo časa za pripravo 

na pripovedovanje. 

14 15,6 46 51,1 3 3,3 24 26,7 3 3,3 

Ne čutim se dovolj 

kompetentnega za uporabo te 

metode. 

28 31,1 52 57,8 5 5,6 4 4,4 1 1,1 

Ker se pozornost učencev med 

izvajanjem metode 

pripovedovanja zmanjša. 

14 15,6 41 45,6 8 8,9 26 28,9 1 1,1 

Koristnejša je uporaba drugih 

učnih metod. 

3 3,3 39 43,3 27 30,0 19 21,1 2 2,2 

Ker učne metode pripovedovanja 

ne morem uporabiti pri vseh 

predmetih. 

4 4,4 42 46,7 10 11,1 29 32,2 5 5,6 

Ker učenci ob daljšem 

pripovedovanju postanejo 

pasivni. 

2 2,2 25 27,8 7 7,8 48 53,3 8 8,9 

 

Raziskava je pokazala, da je več kot polovica učiteljev (53,3 %) mnenja, da učne metode 

pripovedovanja ne uporabljajo pogosteje, ker učenci ob daljšem pripovedovanju postanejo 

pasivni. Učitelji se ne strinjajo s tem, da imajo premalo časa za pripravo na pripovedovanje (51,1 

%) ali pa, da se ne bi čutili dovolj kompetentne za uporabe te metode (57,8 %). Da učne metode 

pripovedovanja ne morejo uporabiti pri vseh predmetih, se ne strinja 46,7 % učiteljev, medtem ko 

se 32,2 % učiteljev s tem strinja. Z nekoliko manjšim deležem, 45,6 % učiteljev se ne strinja, da 

se pozornost učencev med izvajanjem metode pripovedovanja zmanjša ter 43,3 % učiteljev se ne 

strinja s trditvijo, da je koristnejša uporaba drugih učnih metod. Kljub temu, da se večji delež 

učiteljev z naštetimi razlogi za manj pogosto uporabo učne metode pripovedovanja ne strinja, še 

vedno za skoraj tretjino učiteljev drži, da metode ne uporabljajo pogosteje prav iz teh razlogov. 

Poleg že navedenih trditev, so nekateri učitelji dodali tudi svoje razloge, zakaj učne metode 

pripovedovanja ne uporabljajo pogosteje: 

 ker hočem, da učenci sami mislijo in oblikujejo stališča, 

 zaradi hitenja s snovjo, 

 zaradi učne sposobnosti generacije, katero poučujem, 

 ker delo pri pouku organiziram v skupinah, 
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 ker za to učno metodo nisem vedno razpoložena, 

 ker vsaka snov zahteva svojo učno metodo.  

Iz navedenih razlogov je razvidno zoženo pojmovanje učnih metod. Pri uporabi skupinske učne 

oblike lahko tudi znotraj skupin učenci pripovedujejo.  

Na podlagi panmetodskega koncepta je metoda vse, kar učinkuje na učenca, zato je učne metode 

nesmiselno razvrščati po pomembnosti. Prav tako je uporaba zgolj ene učne metode zgrešena, saj 

učitelj šele s profesionalno premišljeno in kakovostno kombinacijo učnih metod uresničuje 

postavljene učne cilje (Pedagoška enciklopedija, 1989). 

 

Zanimalo me je, ali učiteljeve delovne izkušnje vplivajo na pogostost uporabe učne metode 

pripovedovanja. Za primerjavo sem vzela pogostost uporabe učne metode pri predmetu 

spoznavanja okolja oz. družbe.  

 

Tabela 9: Vpliv učiteljevih delovnih izkušenj na pogostost uporabe učne metode pripovedovanja 

 manj kot 1- 

krat  

1- krat  2- krat  3- krat  več kot 3- 

krat  

Skupaj 

 f % f % f % f % f % f % 

1 – 3 leta 

 

/ / / / 1 20,0 3 60,0 1 20,0 5 100,0 

4 – 6 let / / / / 1 33,3 / / 2 66,7 3 100,0 

7 – 10 let / / 1 8,3 3 25,0 6 50,0 2 16,7 12 100,0 

11 – 20 let / / 4 16,0 6 24,0 10 40,0 5 20,0 25 100,0 

21 – 30 let / / 4 12,8 7 22,6 10 32,3 10 32,3 31 100,0 

31 in več let 1 7,1 1 7,1 6 42,9 5 35,8 1 7,1 14 100,0 

Skupaj 1 1,1 10 11,1 24 26,7 34 37,8 21 23,3 90 100,0 

 

Iz podatkov predstavljenih v tabeli je razvidno, da učitelji, ki so v začetku svoje poklicne poti, 

učno metodo pripovedovanja uporabljajo nekoliko pogosteje kot ostali. 60,0 % učiteljev, ki 

poučujejo od 1 do 3 let, jo uporablja 3- krat tedensko ter 66,7 % učiteljev, ki poučujejo od 4 do 6 

let, jo uporablja več kot 3- krat tedensko. Med učitelji z različno dobo poučevanja se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe učne metode pripovedovanja pri 

spoznavanju okolja oz. družbi (2Î = 16,636; g = 20; α = 0,676). 
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V nadaljevanju sem raziskovala tudi, ali učiteljeva stopnja izobrazbe vpliva na pogostost uporabe 

učne metode pripovedovanja. Tudi tukaj sem primerjala pogostost uporabe učne metode pri 

spoznavanju okolja oz. družbi.  

 

Tabela 10: Vpliv učiteljeve stopnje izobrazbe na pogostost uporabe učne metode pripovedovanja 

 manj kot 1- 

krat  

1- krat  2- krat  3- krat  več kot 3- 

krat  

Skupaj 

 f % f % f % f % f % f % 

višješolska izobrazba / / / / 10 58,9 4 23,5 3 17,6 17 100,0 

visoka/univerzitetna 1 1,5 9 13,0 13 18,8 29 42,0 17 24,7 69 100,0 

specializacija / / 1 33,3 1 33,3 / / 1 33,3 3 100,0 

magisterij, doktorat / / / / / / 1 100,0 / / 1 100,0 

Skupaj 1 1,1 10 11,1 24 26,7 34 37,8 21 23,3 90 100,0 

 

Iz podatkov predstavljenih v tabeli je razvidno, da več kot polovica učiteljev (58,9 %), ki imajo 

končano višjo šolo, učno metodo uporabljajo 2- krat tedensko, medtem ko tisti, ki imajo končano 

visoko ali univerzitetno metodo pripovedovanja v večjem deležu (42,0 %) uporabljajo 3- krat 

tedensko. Vrednost χ
2
 preizkusa (χ

2 
= 16,413, g = 12, α = 0,173) ni statistično pomembna. Med 

učitelji z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo razlike v pogostosti uporabe učne metode 

pripovedovanja pri pouku spoznavanja okolja oz. družbe. 
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Učitelje sem spraševala, pri katerih predmetih najpogosteje uporabljajo učno metodo 

pripovedovanja.  

 

Graf 9: Učni predmeti, kjer je uporaba metode pripovedovanja najpogostejša 

 

 

Iz dobljenih odgovorov predstavljenih v grafu je razvidno, da močno prevladuje uporaba učne 

metode pripovedovanja pri pouku slovenščine (41,8 %). Sledijo učni predmeti spoznavanje 

okolja (24,3 %), družba (16,9 %) ter naravoslovje in tehnika (11,9 %). Tu je potrebno poudariti, 

da so učitelji navajali predmete v okviru predmetnika. Ostali predmeti so zastopani v zelo 

majhnih deležih.  
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76% 

24% Da

Ne

Z anketnim vprašalnikom za učence, sem želela med drugim izvedeti njihovo mnenje o tem, ali 

učitelji pri pouku pripovedujejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobre tri četrtine učencev (76,0 %) navaja, da njihovi učitelji pri pouku pripovedujejo. V večini 

primerov pripovedujejo o življenju pisateljev, pesnikov, skladateljev. Samo 3 % učencev je 

napisalo, da njihovi učitelji pripovedujejo o stvareh, ki so jih ljudje doživeli, dosežkih, zvrsteh 

glasbe ter o starodavnem načinu življenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10: Prikaz uporabe učne metode pripovedovanja s stališča učencev 
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 Učne metode, s katerimi učitelji kombinirajo/dopolnjujejo učno 9.6

metodo pripovedovanja 

 

Od učiteljev sem najprej želela izvedeti, ali učno metodo pripovedovanja kombinirajo oz. 

dopolnjujejo z drugimi učnimi metodami. Rezultati so pokazali, da večina učiteljev (96,7 %) 

metodo kombinira. Le 3,3 % je takih, ki učne metode pripovedovanja ne kombinirajo z ostalimi 

učnimi metodami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nadaljevanju so učitelji, ki kombinirajo pripovedovanje z drugimi učnimi oblikami, navedli s 

katerimi. Skoraj polovica učiteljev (48,3 %) učno metodo pripovedovanja kombinira z 

demonstracijo. Za njimi sledi delež takih, ki metodo najpogosteje kombinirajo s pogovorom (31,0 

%). Ostali učitelji učno metodo pripovedovanja dopolnjujejo z ostalimi oblikami učne metode 

razlage ter z metodo eksperimentiranja.  

  

96,7 % 

3,3% 

da

ne

Graf 11: Prikaz kombiniranja učne metode pripovedovanja 
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 Etapa učnega procesa, kjer je uporaba učne metode 9.7

pripovedovanja najprimernejša 

Učitelje sem spraševala, v kateri etapi učnega procesa je po njihovem mnenju učna metoda 

pripovedovanja najprimernejša oz. v kateri etapi jo uporabljajo najpogosteje. Izbrali so lahko le 

en odgovor. 

 

Graf 12: Prikaz etap učnega procesa v kateri učitelji najpogosteje uporabljajo učno metodo 

pripovedovanja 

 

 

 

Raziskava je pokazala, da največji delež učiteljev (72,2 %) učno metodo uporablja pri obravnavi 

nove učne snovi. Pri uvajanju učencev v novo učno snov jo uporablja 23,3 %, v ostalih etapah pa 

se uporablja redkeje. Nihče od anketiranih učiteljev učne metode pripovedovanja ne uporablja pri 

preverjanju in ocenjevanju.  
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 Učenje učitelja začetnika iz izvajanja učne metode pripovedovanja 9.8

 

V nadaljevanju bom analizirala proces izkustvenega učenja v razvijanju spretnosti 

pripovedovanja pri učitelju začetniku. Učna priprava, ki sem jo pripravila v ta namen, se nahaja 

pri prilogah. 

 

9.8.1 Izvajanje  

Učno metodo pripovedovanja sem izvajala v dveh oddelkih petega razreda (v enem je bilo 16 

učencev, v drugem pa 19). Za učno temo sem si izbrala izumitelja Thomasa Alva Edisona. Za 

izvedbo sem v vsakem razredu potrebovala dve učni uri, saj sem želela, da učenci učno snov še 

utrdijo in ponovijo. V obeh oddelkih je bila celotna učna priprava uresničena. Učenci so bili zelo 

motivirani za delo, kar se je pokazalo že v uvodnem delu učne ure, kjer so razvrščali fotografije 

ter ugotavljali, kaj je vplivalo na spremembe v zgodovini. Za opredeljevanje pojma izum ter 

izumitelj so učenci podali veliko različnih idej, npr. izum je: »nov predmet,« »stvar, ki nam 

pomaga pri boljšem življenju,« »prva stvar, stvar, ki jo še nikoli nismo naredili.« Sledilo je nekaj 

vaj za pozorno poslušanje, kjer so se učenci sprostili ter se pripravili na moje pripovedovanje.  

V obeh razredih sem pripovedovala približno 15 minut (v enem 16 minut in 45 sekund in v 

drugem 15 minut in 28 sekund). S tem sem želela med drugim preveriti tudi, kako dolgo so lahko 

učenci pozorni. Po preteku desetih minut se je pozornost učencev nekoliko zmanjšala. To sem 

ugotovila glede na njihovo telesno držo. Učenci so se pogosteje presedali na stolu, premikali roke 

in glavo. Kljub temu jih je moje pripovedovanje še vedno zanimalo, saj je bil njihov pogled še 

vedno usmerjen name in na tablo, kamor sem projicirala fotografije. Po pripovedovanju je sledil 

kratek pogovor o vsebini moje pripovedi ter splošnih vtisih. Učencem je bilo pripovedovanje 

všeč. Navajali so vzroke, zakaj jim je bilo pripovedovanje zanimivo, kaj so se naučili iz tega ter 

na kakšen način lahko uporabijo pridobljeno znanje. Pripoved je bila na splošno razumljiva, 

nerazumljive so bile le nekatere besede, ki smo jih razjasnili s pogovorom in tako so učenci 

pridobili novo znanje. S tem je bil uresničen učni cilj: učenci znajo argumentirano vrednotiti 

besedilo iz vidika razumljivosti, zanimivosti, resničnosti, aktualnosti in uporabnosti. 

Iz njihovih odgovorov sem razbrala, da so si najbolj zapomnili dogajanje v začetku mojega 

pripovedovanja. Presenetljivo dobro so si zapomnili nekatere podrobnosti pripovedi. Učenci so 

tudi meni zastavljali dodatna vprašanja v zvezi z vsebino pripovedi, kar pomeni, da jih je moje 

pripovedovanje zanimalo. Glede na rezultate iz anketnih vprašalnikov, ki so jih učenci reševali v 

zaključku učne ure, so si najbolj zapomnili Edisonove izume, njegovo osebnost, karakter, 

zanimive zgodbe, pripetljaje ter dogajanje v posnetkih. Po pričakovanjih je bilo moje 
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pripovedovanje večini učencem zelo zanimivo, 15 % se je zdelo zanimivo ter nobenemu učencu 

nezanimivo. Učenci so morali svoje odločitve tudi utemeljiti. Pod razloge, zakaj se jim je zdela 

pripoved zelo zanimiva oz. zanimiva, jih je skoraj ena tretjina navedlo, da zaradi resnične, 

zanimive in zabavne pripovedi ter vsebine. Sledile so utemeljitve, ker so spoznali nekaj novega; 

zaradi dobrega govora, doživetega pripovedovanja; ker so spoznali nekaj zgodovine; ker je bila 

pripoved podkrepljena s slikami ter kratkimi posnetki. Zanimiv odgovor ene učenke je: »Ko je 

začela pripovedovati, nisem hotela nehati poslušati.« Dva izmed učencev sta podala tudi kritiko 

na vsebino pripovedovanja. Sta mnenja, da je bilo premalo novega in uporabljenih več 

nerazumljivih besed. 

Učna ura je v nadaljevanju potekala v skupinski učni obliki. Učenci so bili razdeljeni v skupine 

po 3 ali 4 člane. Reševali so naloge, vezane predvsem na vsebino mojega pripovedovanja. Pojme 

so spretno povezovali z definicijami ter pisali tudi svoje razlage za določen pojem, tako je bil 

uresničen cilj, da učenci znajo tvoriti preproste definicije/opredelitve danih besed, pojmov. Zelo 

dobro so si zapomnili vrstni red dogodkov v pripovedi, kar kaže na pozorno poslušanje in dobro 

motiviranost. Učenci so sledili tudi projekciji fotografij, skic in posnetkov na tabli. Slikovno 

gradivo so znali poimenovati ter opisati. Pri četrti nalogi je morala vsaka skupina razmisliti ter v 

nekaj povedih zapisati, zakaj mislijo, da je bil Edison tako uspešen izumitelj. S to nalogo sem 

želela, da bi glede na moje pripovedovanje učenci globlje razmislili in dosegali višje miselne 

procese. Njihovi odgovori (npr. ker je imel veliko željo in ni obupal; ker je imel veliko domišljije 

in pameti; ker ga je veliko stvari zanimalo; ker se je učil iz napak; vedno se je dobro pripravil na 

poizkus itd.) kažejo na to, da znajo sklepati ter globlje razmišljati. V peto nalogo je bil vključen 

tudi del, kjer so morali učenci uporabiti malo domišljije in napisati, kakšen bi bil svet brez 

izumov. Učenci so ugotovili, da bi bil svet brez izumov pust in pomanjkljiv, imeli bi manj 

lagodno in težje življenje, vse bi se učili na pamet, hodili bi samo peš, živeli bi z naravo … S tem 

so se zavedali, da tudi oni lahko vplivajo na boljše življenje. Uresničen je bil učni cilj: učenci 

znajo razložiti, da kot posamezniki soodgovorno vplivajo na razvoj skupnosti. Z izvedbo učnih ur 

na temo izumov sem želela tudi vzbuditi pozitivne vedenjske vzorce pri učencih, ki so bili 

posredno predstavljeni v pripovedovanju.  

V zaključnem delu smo se pogovorili, kako izumi vplivajo na naše življenje, ali bi učenci tudi 

sami radi kaj izumili … Žal smo v zaključku uspeli narediti samo hiter povzetek, saj so učenci 

mogli rešiti še anketne vprašalnike, ki sem jih pripravila. Kljub temu so bili vsi učni cilji 

uresničeni. 
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9.8.2 Evalvacija  

Med pripravami na pripovedovanje sem ugotovila, da je strokovna in didaktična predpriprava 

pomembna pri uporabi učne metode pripovedovanja. Kako zelo je pomembna, pa sem spoznala 

na koncu izvajanja učnih ur. Kljub temu, da sem se na učno uro pripravljala več tednov, bi 

pripovedovanje lahko še izboljšala. Zaradi obširnega pripovedovanja, se mi je nekajkrat 

zataknilo. Zavedala sem se, da je moj način govora, ki vključuje primeren tempo, glasnost, hitrost 

itd., eden izmed ključnih dejavnikov dobrega pripovedovanja. Vse elemente govora bi lahko še 

nadgradila. Izkušnje s poučevanjem v razredu bodo dopolnile pomanjkljivosti, ki so nastale pri 

izvedbi te učne ure. Drug pomemben dejavnik je tudi položaj in drža celotnega telesa, mimika 

obraza, kretnje. Učenci poslušajo, vendar tudi pozorno opazujejo. Večkrat sem celo opazila, da je 

njihov pogled usmerjen npr. v moje roke, kadar so bile v gibanju. Pripovedovala sem razumljivo 

in jasno. Pazila sem na jezikovno ustreznost. Upoštevala sem vsa načela, ki so predpisana za 

uspešno sporočanje. Glede na odzive učencev sem spoznala, da je bilo moje pripovedovanje 

zanimivo. Učenci so se med pripovedovanjem Edisonovih prigod smejali, nekajkrat so pokazali 

začudenje, spet drugič sem opazila njihovo zamišljenost. Da je bilo pripovedovanje zanimivo, 

sem spoznala tudi na podlagi povratne informacije učencev ter njihovih dodatnih vprašanjih po 

končanem pripovedovanju. Veliko učencev je navedlo, da so se med mojim pripovedovanjem 

počutili zelo dobro in celo odlično. Učenci so svoje občutke opisali še s pridevniki npr. 

radovedno, zbrano, veselo. Ena učenka je opisala svoje počutje s temi besedami: »Počutila sem se 

znanstveno in razmišljala, kako bi bilo, če bi vse kar je izumil Edison, izumila jaz.«  

Dolžina pripovedovanja je bila po mojem mnenju ustrezna. Časovno je zajemala približno 16 

minut. Zaradi dolžine sem se zavedala, da mora biti podkrepljena s slikovnim gradivom in video 

posnetkom, vsebovati mora retorična vprašanja ter zanimive prigode. Pred samim 

pripovedovanjem sem skušala učence čim bolj motivirati ter vzbuditi zanimanje za to temo. 

Najbolje je, da v uvodnem delu učne ure izpeljemo kakšno zanimivo igro, kviz ali debato, saj se s 

tem učenci nekoliko sprostijo ter na tak način pripravijo na pozorno poslušanje. V obeh oddelkih 

sem izpeljala tudi dve vaji, ki naj bi poskrbeli za boljšo koncentracijo. Moje mnenje glede takih 

in podobnih vaj, ki jim nekateri pravijo »minuta za možgane« je, da so učinkovite le, če so jih 

učenci vajeni izvajati.  
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10 ZAKLJUČEK 

Z magistrskim delom sem želela ugotoviti, kakšna so stališča učiteljev in učencev glede uporabe 

učne metode razlage, natančneje pripovedovanja. Pomembno se mi zdi upoštevanje obeh vidikov, 

saj nam primerjava stališč s strani učiteljev in učencev pokaže bolj realno sliko o uporabi učne 

metode pripovedovanja v sodobni šoli. 

Od učencev sem želela izvedeti, ali učitelji pri pouku pripovedujejo. Dobre tri četrtine učencev 

navaja, da učitelji uporabljajo učno metodo pripovedovanja, kar je pozitivno. Znano je, da 

pripovedovanje spodbuja domišljijo, ustvarja nove okvire za razlago sveta, spodbuja k reševanju 

problemov ter od učencev zahteva zbranost, poslušanje in miselno delo. Učenci ocenjujejo, da 

učitelji pri pouku največ pripovedujejo o življenju pesnikov, pisateljev in skladateljev, ob čemer 

bi bilo potrebno zavedanje, da lahko učno metodo pripovedovanja uporabimo še za številne druge 

vsebine (promet, letni časi, medsebojni odnosi, nekoč in danes, mesto in podeželje itn.). Zato se 

na tem mestu strinjam z Leopoldino Plut Pregelj (2012), ki pravi, da je potrebno pripovedovanje 

negovati in razvijati ter prenehati pojmovati kot samoumevno. 

Največji poudarek sem namenila ugotavljanju pogostosti uporabe učne metode. Izmed vseh oblik 

monološke metode učitelji najpogosteje uporabljajo obrazložitev, pojasnjevanje, opisovanje, na 

četrtem mestu pa je pripovedovanje. Najmanj pogosto se poslužujejo presojanja oz. glasnega 

razmišljanja. Učitelji učne metode pripovedovanja ne uporabljajo pogosteje, saj so mnenja, da 

učenci ob daljšem pripovedovanju postanejo pasivni. Prav pasivnost učencev večina učiteljev 

ocenjuje kot glavno pomanjkljivost te učne metode. Zavedati se moramo, da zgolj zaposlenost 

učencev še ne pomeni miselne aktivnosti. Pri učencih bi morali bolj spodbujati miselno aktivnost, 

s tem pa krepiti njihovo pozornost in poslušanje.  

Učna metoda pripovedovanja v učencih sproži miselni napor, kar omogoča globlje razumevanje 

problematike (Štefanc, 2005). Pri izvajanju učne metode pripovedovanja v moji empirični 

raziskavi se je izkazalo, da so številni učenci dosegli prav to. Pozorno so poslušali moje 

pripovedovanje ter postavljali vprašanja, ki kažejo na višjo raven njihovega mišljenja.  

Z navajanjem razlogov, zakaj učne metode pripovedovanja ne uporabljajo pogosteje, so učitelji 

nakazali na zoženo pojmovanje te metode ter manjšo presojo pomembnosti za uporabo. Velik del 

anketiranih učiteljev se ne strinja, da učna metoda pripovedovanja omogoča poglobljeno miselno 

in čustveno zavzetost učencev ter, da je smiselna takrat, kadar je snov učencem težko dojemljiva.  

Vse učne metode imajo prednosti in pomanjkljivosti. Kot najpomembnejša prednost, zaradi 

katere se učitelji odločajo za uporabo metode pripovedovanja je, da v pouk vnaša življenjskost in 

aktualnost. Učitelj lažje poudari ključne misli ter spodbuja učence k lastnem mišljenju. Za 

postavko, da je časovna ekonomičnost večja kot pri ostalih učnih metodah, so se učitelji v večji 

meri kot pri ostalih postavkah nagibali k temu, da ne vpliva na njihovo izbiro učnih metod. 
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Poleg pasivnosti učencev kot pomanjkljivosti učne metode pripovedovanja, so učitelji navajali 

tudi slabo motiviranost in pozornost učencev. Zanimivo je, da se po drugi strani učenci po večini 

ocenjujejo kot zelo pozorne pri pripovedovanju. Njihova pozornost je razvidna tudi iz postavke, 

da jim ni bilo težko, dobrih 15 minut zbrano poslušati pripovedovanja.  

Ugotovljeno je bilo, da delovne izkušnje ter stopnja izobrazbe učiteljev ne vplivata statistično 

pomembno na pogostost uporabe učne metode pripovedovanja. Kljub temu učitelji začetniki učno 

metodo pripovedovanja uporabljajo nekoliko pogosteje. Najbolj pogosto jo uporabljajo pri 

predmetu slovenščina, nekoliko manj pri naravoslovju in družboslovju, ostali predmeti pa so 

zastopani v manjšem deležu. Pri slovenščini učitelji lažje uporabljajo metodo pripovedovanja, saj 

obsega tudi književni pouk, kjer je že z učnim načrtom določeno veliko pripovedovanja. 

Didaktična teorija izpostavlja, da je potrebno metodo pripovedovanja kombinirati in dopolnjevati 

z drugimi učnimi metodami, če želimo doseči željen rezultat. Učitelji metode kombinirajo, učno 

metodo pripovedovanja najbolj dopolnjujejo z metodo demonstriranja.  

Za uporabo učne metode pripovedovanja se učitelji ocenjujejo kot zelo dobro usposobljene ali 

srednje usposobljene. Razloge za to pripisujejo predvsem dolgoletnim delovnim izkušnjam ter 

strokovnem znanju. Učitelji se torej zavedajo, da je za kakovosten pouk pomembno ustrezno 

izpeljati učne metode. Vemo, da na kakovostno izvedbo metode pripovedovanja vpliva več 

dejavnikov. Učitelji največji poudarek dajo nazornemu, jasnemu pripovedovanju ter predpripravi, 

ki omogoča, da vsebino dobro obvladajo. Na drugi strani pa se večina učencev med 

pripovedovanjem najbolj osredotoča na govor učitelja, torej na intonacijo, tempo ter intenziteto 

govora. 

Na koncu bi opredelila še eno postavko mojega raziskovanja, ki se je izkazala kot zelo 

pomembna. To je navajanje učencev na pripovedovanje. Raziskava je pokazala, da je učencem po 

večini lažje poslušati kot pa pripovedovati. Velik pomen navajanju učencev na pripovedovanje 

dajejo tudi učitelji. Učence lahko na več načinov navajamo na pripovedovanje. Potrebna je 

ustrezna predpriprava, vadenje npr. v obliki govornih vaj, bralnih značk in drugih predstavitev, 

velik vpliv pa pripisujemo tudi učitelju, saj predstavlja zgled, kako pripovedovati.  

Skozi celotno raziskovanje sem ugotovila, da se na določenih mestih stališča učiteljev in učencev 

razlikujejo ter odstopajo od pričakovanega. Potrebne bi bile nadaljnje raziskave, predvsem na 

področju opazovanja učnih ur učiteljev, ki bi izvajali učno metodo pripovedovanja. Tako bi dobili 

dejanski vpogled v učni proces. Glede na stališča učiteljev, bi bilo potrebno organizirati 

delavnice/seminarje na temo učnih metod, saj je raziskava pokazala, da so nekateri učitelji pri 

poučevanju zelo ozko usmerjeni. Zajeti bi bilo potrebno večji vzorec učencev, da bi lahko dobili 

bolj trdne rezultate. 
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PRILOGA 1 – Anketni vprašalnik za učitelje 

Sem Lucija Vidmar, študentka podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Poučevanje na razredni stopnji. 
Pripravljam magistrsko delo z naslovom Stališča učiteljev in učencev glede uporabe učne metode razlage – pripovedovanja. Namen 
raziskave je ugotoviti, kakšna stališča in izkušnje imajo učitelji z uporabo pripovedovanja kot obliko učne metode. Vaše sodelovanje v 
raziskavi je pomembno, saj le tako lahko dobimo vpogled v ta vidik poučevanja.  
Anketa je anonimna, zbrane podatke bomo uporabili izključno za pripravo te magistrske naloge. Za reševanje boste potrebovali 
približno 10 minut časa.  
 
Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje ter Vam želim uspešno pedagoško delo in vse dobro. 

Metoda pripovedovanja je oblika razlage, s katero učitelj jezikovno prikazuje leposlovne, umetniške in 
poljudnoznanstvene vsebine  z namenom, da si učenci ustvarijo lastno predstavo. Lahko jo uporabimo npr. pri 
predstavitvi oseb, dogodkov, krajev, pojavov, za pripovedovanje o lastnih izkušnjah in doživetjih, za govorno 
približevanje različnih resničnih objektov, pravila ravnanja, določila, zamisli in njihove interpretacije itd. 
Pripovedovanje je lahko obsežno in podrobno, z vnašanjem čustvenih doživetij ter z mnogimi zapleti in razpleti. 

 

1. V tabeli s križcem (x) označite, v kolikšni meri se strinjate z danimi trditvami. 

 
trditvi 

popolnoma 
se strinjam 

strinjam 
se 

se ne morem 
odločiti 

ne strinjam 
se 

sploh se ne 
strinjam 

Metoda pripovedovanja je smiselna takrat, kadar je 
snov učencem težko dojemljiva. 

     

Učna metoda pripovedovanja omogoča poglobljeno 
miselno in čustveno zavzetost učencev. 

     

 

 

 

 



 

 

 

2. Za vsako spodaj navedeno obliko metode razlage označite (), kolikokrat tedensko jo uporabljate pri pouku slovenščine in 

spoznavanja okolja oz. družbe. 
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nikoli manj 
kot 1-
krat  
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krat  
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več 
kot 3-
krat  

 
PRIPOVEDOVANJE 

znanstveno-popularno, 
zgledi in zanimiva dejstva 

            

 
OPISOVANJE 

nazorno,čustveno, 
pregledno poudarjanje 
značilnosti 

            

 

OBRAZLOŽITEV navajanje 
vzrokov, argumentov, 
primerov, postopkov 

            

 

POJASNJEVANJE razlaganje 
abstrakcij (posplošitev) 

            

 
PRESOJANJE ALI GLASNO 

RAZMIŠLJANJE učiteljeva 
analiza, interpretacija, 
glasno razmišljanje ob 
reševanju problema 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. Ocenite, kako močno posamezen razlog vpliva na to, da učne metode pripovedovanja ne uporabljate pogosteje. 

razlogi popolnoma 
drži 

drži se ne 
morem 
odločiti 

ne drži sploh ne 
drži 

Imam premalo časa za pripravo na pripovedovanje.      

Ne čutim se dovolj kompetentnega za uporabo te metode.      

Ker se pozornost učencev med izvajanjem metode 
pripovedovanja zmanjša. 

     

Koristnejša je uporaba drugih učnih metod.      

Ker učne metode pripovedovanja ne morem uporabiti pri 
vseh predmetih. 

     

Ker učenci ob daljšem pripovedovanju postanejo pasivni.      

Drugo (navedite): 
 

     

 
 
 
4. Napišite, pri katerih predmetih (dva) ste v tem šolskem letu najpogosteje uporabili učno metodo pripovedovanja. 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Kako ocenjujete lastno usposobljenost za izvedbo učne metode pripovedovanja? 

a) Zelo dobro usposobljen. 
b) Srednje usposobljen. 
c) Neusposobljen. 
 
Kratko komentirajte svojo izbiro: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

6. Spodaj so navedene različne postavke, ocenite v kolikšni meri vplivajo na kakovostno izvedbo metode pripovedovanja. 

 zelo 
vpliva 

precej 
vpliva 

se ne 
morem 
odločiti 

malo 
vpliva 

sploh ne 
vpliva 

učiteljeva predpriprava, da vsebino dobro 
obvlada 

     

nazorno in jasno pripovedovanje      

sistematičnost      

govor učitelja      

nebesedna komunikacija      

kombiniranje z drugimi učnimi metodami (npr. z 
demonstracijo, pogovorom …) 

   

 
  

vsebina, ki izzove učence, vzbuja interes      

učiteljevo prilagajanje glede na učenčevo 
predznanje 

     

 

 

 

7. V kateri etapi učnega procesa najpogosteje uporabljate metodo pripovedovanja? (Obkrožite en odgovor) 

a) Uvajanje.       

b) Obravnava nove učne snovi. 

c) Vadenje ali urjenje.  

č) Ponavljanje. 

d) Preverjanje in ocenjevanje. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

8. Spodaj so naštete nekatere prednosti metode pripovedovanja. Ocenite jih glede na to, v kolikšni meri vplivajo na Vašo odločitev 
za uporabo  metode pripovedovanja. 

 
 najbolj 

vpliva 
vpliva se ne 

morem 
odločiti 

ne 
vpliva 

sploh ne 
vpliva 

časovna ekonomičnost (večja kot pri drugih učnih 
metodah) 

     

sistematično obravnavana učna snov      

ugodno vpliva na motiviranost učencev      

učitelj lahko poudari ključne misli      

učitelj s pripovedovanjem predstavlja zgled učencem 
kako pripovedovati 

     

učitelj spodbuja učence k lastnemu mišljenju      

v pouk vnaša življenjskost, aktualnost      

 
 
9. Katere so po Vašem mnenju pomanjkljivosti metode pripovedovanja?  

 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
10. Ali učno metodo pripovedovanja običajno kombinirate z drugimi učnimi metodami? 
 
a) Da.  b) Ne. 
 
Če ste obkrožili odgovor a, napišite, s katerimi učnimi metodami. 

______________________________________________________________________________ 

 
 



 

 

 

 
11. Kako pomembno se vam zdi pripravljati oz. navajati učence na pripovedovanje? 
 
a) Zelo pomembno.      

b) Srednje pomembno.       

c) Nepomembno. 

 
 
12. Napišite eno Vašo izkušnjo (način), kako učence navajate na učno metodo pripovedovanja. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
13. Katere vsebine oz. učne teme ste v tem šolskem letu obravnavali z metodo pripovedovanja? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

14. Opišite del učne ure, ki ste jo izvajali v tem šolskem letu s pomočjo učne metode pripovedovanja. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

 



 

 

 

Spol (obkrožite):   M  Ž 

 

Koliko let že poučujete: a) 1–3  b) 4–6  c) 7–10 č) 11–20  d) 21–30 e) 31 in več 

 

Stopnja izobrazbe:  

a) srednja šola b) višja šola c) visoka/univerzitetna č) specializacija d) magisterij, doktorat 

 

Kateri razred poučujete? a) 1. razred  b) 2. razred c) 3. razred č) 4. razred d) 5. razred 

 
 
 
 

 



 

 

 

PRILOGA 2 – Učna priprava 

UČNA PRIPRAVA 

Študentka: Lucija Vidmar  Št. šolskih ur: 2 

Šola: OŠ Simona Jenka, podružnična šola Primskovo Razred: 5. 

Učna tema: Thomas Alva Edison 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska  

Učne metode: verbalna monološka: pripovedovanje, verbalna dialoška: pogovor, demonstracijska: 

metoda prikazovanja 

Operativni učni cilji:  

Učenci znajo: 

argumentirano vrednotiti besedilo iz vidika razumljivosti, zanimivosti, resničnosti, aktualnosti in 

uporabnosti, 

tvoriti preproste definicije/opredelitve danih besed, pojmov, 

primerjati razne izume in sklepati o njihovem vplivu na spremembe v življenju ljudi, 

pojasniti, kako znanstveni dosežki lahko vplivajo na življenjski slog ljudi, 

razložiti, da kot posamezniki soodgovorno vplivajo na razvoj skupnosti. 

 

Procesni učni cilji: 

Učenci: 

oblikujejo lastna mnenja in stališča; pripravljeni so jih izraziti in smiselno zagovarjati, 

poročati o svoji strategiji poslušanja besedila, 

oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (vztrajnost, samozavest, strpnost in sprejemanje 

drugačnosti). 

Medpredmetne povezave: naravoslovje in tehnika, družba, slovenščina, zgodovina 

Učna sredstva: projekcija slik in posnetkov, ovojnice z nalogami, anketni vprašalnik za učence, 

fotografije 

Literatura: 

Učni načrt (Slovenščina), 2011. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike 
Slovenije. 
Učni načrt (Družba), 2011. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije. 
Učni načrt (Zgodovina), 2011. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike 
Slovenije. 
Učni načrt (Šport), 2011. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije. 
Clark, G.G. (1958). Thomas Alva Edison. Koper: Založba Lipa. 
Uči se iz preteklosti, ustvarjaj prihodnost: izumi in patenti (2006). Ljubljana: Urad RS za intelektualno 
lastnino, Ministrstvo za gospodarstvo. 
Dennison, P.E. (2007). Telovadba za možgane. Ljubljana: Rokus Klett. 

 

 



 

 

 

 Učitelj 
 

Opombe 

Uvajanje 
15 minut 

 

Se predstavim ter napovem, kaj bomo počeli ti dve učni uri. 

 

Na tablo razporedim 8 fotografij (avtomobil, fotoaparat, telefon, 

tipkalni stroj/računalnik), ki predstavljajo življenje danes in življenje 

pred 160 leti. Učenci fotografije razvrstijo v pravilen čas ter povedo, v 

čem se fotografije razlikujejo. 

Pogovorimo se o tem, kaj je vplivalo na spremembe v zgodovini. Ali 

so tudi posamezniki vplivali na spremembe? Na kakšen način? 

Na tablo napišem besedo izum in izumitelj. Učence vprašam, kako bi 

opredelili ti dve besedi. 

Naštejejo nekaj izumiteljev.  

Kakšne lastnosti imajo po navadi izumitelji? Kako so sprejeti v 

družbi? 

 

Učencem demonstriram nekaj vaj za pripravo na pozorno poslušanje. 

Med vajami so učenci sproščeni, vaje potekajo v tišini. 

Križno gibanje (za boljši sluh in vid ter koordinacijo): vstanemo ter 

izmenično dvigujemo levo roko in desno nogo, ob izdihu spustimo. 

Vaja za povezovanje in umirjanje: levi gleženj prekrižamo čez 

desnega ter prekrižamo roke in prepletemo prste. Zapremo oči in 

naredimo nekaj globokih vdihov in izdihov.  

 

 

 
 
 
 
 
 
izum – kar je 
na novo 
odkrito, 
ustvarjeno 
(sskj) 
izumitelj – 
kdor kaj 
izumi (sskj) 
 

 

Obravnava 
nove učne 
snovi 
35 minut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ko so učenci pripravljeni na poslušanje, pričnem s pripovedovanjem 

(glej prilogo 1). 

 

Med pripovedovanjem se na tabli predvajajo slike iz življenja 

Thomasa A. Edisona ter kratki posnetki.  

 

Po mojem pripovedovanju sledi kratek čustveni premor, da učenci 

uredijo svoje vtise in misli. 

 

Z učenci se usedemo v krog pred tablo. 

Vprašam, ali jim je bila pripoved všeč, zakaj. Kaj jim je bilo najbolj 

všeč? Kaj se jih je najbolj dotaknilo? 

Kaj bi vprašali Edisona, če bi bil še živ in vas bi obiskal? 

Sledi pogovor o tem, kaj so si učenci zapomnili. 

Ali med pripovedovanjem niste razumeli kakšne besede ali besedne 

zveze? Katere? 

Kaj ste si najbolj zapomnili v tej pripovedi? Zakaj mislite, da ste si 

zapomnili ravno to? 

Kako bi opisali Thomasa? 

Kaj je izumil? 

Ali se ti zdi Thomas A. Edison zanimiva oseba? Zakaj? 

Kaj je Al ugotovil, ko je sedel na kokošjih jajcih in mu poizkus ni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ponavljanje 
25 minut 

 

uspel? 

Kako je Al postal naglušen? 

Kateri Edisonov izum je po tvojem mnenju najpomembnejši? Zakaj? 

 

Učence razdelim v pet skupin, vsaka je na svojem koncu učilnice. 

Vsaka skupina dobi 5 ovojnic z nalogami (glej prilogo 2) 

 

1. naloga: pojme na levi poveži z razlagami na desni. Za pojem, ki 

nima razlage, jo dodajte. Skupaj premislite ter opredelitev napišite na 

črto. 

 

2. naloga: Razvrstite dogodke od najstarejšega do najmlajšega.  

 

3. naloga: Pozorno si oglejte slike. Pod vsako sliko napišite, kaj 

predstavlja. 

 

4. naloga: V vsaj petih povedih napišite, zakaj mislite, da je Thomas 

Alva Edison postal tako uspešen izumitelj. 

 

5. naloga: Koliko izumov vidiš na fotografiji? 

Napišite, kakšen bi bil po vašem mnenju svet brez izumov? 

 

Ko vsi učenci rešijo naloge, predstavijo svoje rešitve. 

 

Vprašam jih, kaj so ugotovili, kako vse lahko nastane izum? Kaj je 

tisto, kar izumitelja navdihne, da izumlja? (potreba po nečem, česar 

ni; združevanje dveh ali več izdelkov; želja pomagati nekomu; 

izboljšave izumov iz preteklosti). 

 

Ali poznate kakšnega izumitelja iz sodobnega časa? Morda kakšnega 

Slovenca? Ali poznate Andreja Pečjaka? (inovator, ki je skupaj z 

ekipo razvil avtomobil s tehnologijo električnega pogona brez 

vmesnega polnjenja baterij. Naredil je 726 km, od Bleda do 

Dubrovnika in postavil rekord). Ali pa Roberta Lešnika? (skupaj z 

ekipo oblikoval mercedes-ove avtomobile) 

Izumitelje danes imenujemo inovatorji.  

Kako se razlikujejo od izumiteljev? Ali izumljajo sami? Kdo jim 

pomaga? Kakšne lastnosti morajo imeti inovatorji danes? 

Kako izumi vplivajo na naše življenje? (ga poenostavijo, širijo znanje 

o svetu, nas zabavajo, rešujejo življenja …) 

 

Ste kdaj sami pomislili, da bi vi lahko kaj izumili? Kaj? 

15 minut Učencem razdelim kratek anketni vprašalnik o njihovih stališčih glede 

učiteljeve uporabe učne metode pripovedovanja in svojih izkušnjah s 

pripovedovanjem (glej prilogo 3). Rešijo jih individualno. 

 

Zahvalim se za sodelovanje. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

priloga 1 

Ljudje vsepovsod že od nekdaj izumljajo. Dejansko je večina tega, kar nas obkroža, nekdo nekoč izumil. 

Na te stvari pa smo se tako navadili, da le redkokdaj pomislimo nanje kot na izume. Odšli bomo v čas 

pred 167 leti. Bil je mrzel februar, ko se je v majhni rdeči hiši rodil čeden deček. Novorojenec je dobil dve 

imeni. Enega je izbrala mama, drugega pa oče in tako se je v družinsko biblijo zapisalo ime Thomas Alva 

Edison. Al, kot so ga vsi klicali, je bil radoveden otrok. Ko se je naučil sestavljati besede v stavke, je vsak 

drugi stavek začenjal z »zakaj« ali »kaj«. Kmalu mu razlage, ki so mu jih dajali starejši niso bile dovolj, 

zato je skušal sam dokazovati stvari. Nekega dne je postal pozoren na zarod puhastih piščancev, hotel je 

vedeti, od kod pridejo. Razložili so mu, da valijo kokoši jajca in na njih sedijo toliko časa, dokler se iz njih 

ne izvalijo piščanci. Al je smuknil v kokošnjak in vzel jajca ter jih odnesel v skedenj. Iz svežega dišečega 

sena je naredil gnezdo in jajca zložil lepo v krog. Potem je previdno sedel nanje. Hotel je videti, ali 

piščanci res pridejo od sedenja na jajcih. Ko je vstal iz gnezda, je na senu ostala lepljiva zmes zmečkanih 

jajc. Al je zajokal. Ni jokal, ker je pokvaril hlače, temveč ker je šel po zlu njegov poizkus. Al je ugotovil, da 

so poizkusi uspešni le, če jih pravilno izpeljemo. Ko je bil Al star 7 let je šel v šolo. Zdela se mu je 

nezanimiva. Knjige mu niso mogle odgovoriti na pomembna vprašanja, ki so se mu nenehno rojila po 

njegovih nemirnih možganih. Al se je kmalu naučil, da je začetna črka jabolka - »j«. Zakaj so nekatera 

jabolka zelena, druga rdeča? Zakaj je seme jabolka v majhnih razdelkih jedra? To je bilo zanj 

pomembnejše. Hotel je vedeti, zakaj teče voda po hribu navzdol, zakaj pada sneg le pozimi, kaj daje 

mavrici njene lepe barve. Na to mu šola ni mogla odgovoriti. Ker Al v šoli ni bil srečen, se je mati odločila, 

da ga bo šolala doma. Kmalu se je naučil brati in pisati, oče mu je za vsako prebrano in lepo obnovljeno 

knjigo dal 25 centov. Kljub temu, da ni imel bratov in sester svojih let ter prijateljev, Al ni bil nikoli 

osamljen. Ko je dopolnil 10 let je dobil knjigo, kjer je bilo opisanih veliko kemijskih in drugih poizkusov. Ta 

knjiga je prepričala Ala, da mora imeti vsak svoj laboratorij. In res ga je imel. V smeteh je našel nekaj 

steklenic za kemikalije, zbiral je koščke žice, baterije in druge potrebščine. Al je ponavljal vse poizkuse iz 

knjige, učil se je o magnetih, sam izdeloval baterije, tako je spoznaval kemijo. Zanimali so ga tudi vlaki, saj 

je živel blizu železnice. Pri dvanajstih letih je že iskal službo, da bi si prislužil denar, ki ga je potreboval za 

svoj laboratorij. Dobil je službo kot prodajalec časopisa na vlaku. Svoj prosti čas je namenil branju knjig, 

zvečer pa je delal poizkuse v svojem laboratoriju. Ker je imel malo časa za svoje poizkuse je sprevodnika 

na vlaku vprašal, ali lahko svoj laboratorij postavi kar v enem izmed vagonov na vlaku. S časopisi je Al 

zelo dobro trgoval, zato se je domislil, da bi izdajal svojega. Kupil je star tiskarski stroj, črke, črnilo in 

papir. Svojo opremo je postavil kar na vlaku. Neki potujoči Anglež je bil tako prevzet nad Alom, da je o 

njem napisal članek. Mladega Ala Edisona so označili kot lastnika tiskarne prvega časopisa, ki so ga 

tiskali in prodajali med vožnjo na vlaku. Spoznal je gospoda, ki je bil telegrafist, zato se mu je ponudil, da 

bi ga učil pošiljati in sprejemati sporočila po žici. Al je ponudbo sprejel in postal zelo uren telegrafist. Bil je 

zelo zaposlen. Nekoč je na postaji stopil z vlaka, da bi prodal časopise. Preden se je zavedel, se je vlak 

začel premikati. Al je tekel za njim. Posrečilo se mu je ujeti za zadnji del vagona, vendar ni imel moči, da 

bi se povzpel gor. Železničar ga je zagledal in prijel za obe ušesi ter povlekel na vlak. Al je začutil pok v 

glavi. Zaradi nenadnega pritiska je imel poškodovane ušesne bobniče. Kmalu zatem mu je začel pešati 

sluh.  

Telegrafisti so morali prejeta sporočila pisati na roko, zato se je Al naučil lepe in pokončne pisave, ki jo je 

bilo lahko brati. Naslednja leta je Edison veliko izumljal, vendar veliko izumov ni bilo uporabnih. Naučil se 

je, da bo izumljal samo take stvari, ki bodo služile potrebam ljudi. To je od Ala zahtevalo veliko mero 

potrpežljivosti in vztrajnosti. Večkrat je dejal: »Nisem neuspešen. Našel sem le 10 000 načinov, ki ne 

delujejo.« Al je bil večkrat brez denarja, zato je spal v shrambi za baterije. Prostor, kjer so vedno ropotali 

stroji, je naenkrat utihnil. V glavnem aparatu je nastala okvara. Tom je videl, kako so mehaniki hoteli 

popraviti stroj pa ga niso znali, zato se je Tom ponudil, da popravi okvaro. Ker mu je to uspelo, mu je 

direktor ponudil službo kot nadzornik celotnega obrata. Edisonu je po glavi rojilo veliko idej. Naučil se je 



 

 

 

malo spati, le pet ur na dan, vse ostale ure dneva in noči pa je garal pri svojih številnih izumih. Izumil je 

aparat, ki je lahko sprejemal in oddajal tri tisoč besed v eni minuti, medtem ko je najhitrejši telegrafist 

lahko oddal le 40 besed na minuto. Nekega dne ga je predsednik podjetja, v katerem je bil zaposlen 

poklical v pisarno in ga vprašal, koliko bi stala njegova naprava. Edison je pomislil na vse ure trdega dela, 

pomislil je, ali je mogoče preveč če reče pet tisoč dolarjev. Edison je raje vprašal predsednika, naj sam 

ponudi ceno. Ko mu je povedal, se je Tomu zameglilo pred očmi. Štirideset tisoč dolarjev. Čez tri dni je 

Tom odhitel na banko in dvignil ves denar. Natlačil je denar v vse žepe suknjiča in se počutil kot 

napihnjena žaba, ko je odšel iz banke. Bal se je, da ga ne bi kdo oropal. Prijatelji so mu povedali, da ni 

potrebno, da skriva denar po žepih, lahko odpre bančni račun. Kmalu za tem je Edison najel veliko stavbo, 

kjer je imel pisarno, tovarno in laboratorij. Zaposlil je 50 delavcev. V tistem času se je tudi poročil in dobil 

hčerko in sina.  

Avgusta leta 1877 je Edison sedel za svojo mizo v laboratoriju in se igral z ozkim trakom papirja. Ugotovil 

je, da daje preluknjan papir nek brneč zvok in pomislil, zakaj ne bi bilo mogoče iz njega izvabiti besed ali 

stavkov. Na papir je narisal nek čuden aparat ter ga dal zanesljivemu uslužbencu, naj mu ga izdela za 

največ 18.000 dolarjev. V tridesetih urah mu je uslužbenec izdelal aparat, zelo ga je zanimalo, čemu bo 

služil, zato je povprašal Edisona. Rekel mu je, da bo ta stroj govoril. Uslužbenec se mu je zasmejal: »Če 

boste iztisnili iz tega aparata besedo,« se je šalil, » vam bom kupil škatlo najboljših cigar, kar jih je sploh 

mogoče dobiti.« Gospod Edison je počasi zavrtel ročico, nastavil ustnice na ustnik ter izrekel: »Mary je 

imelo majhno jagnje …,« nato se je strgal papir. Edison ga je zamenjal in poskusil še enkrat. Ko je 

povedal pesem do konca je ročico zavrtel v drugo smer in iz aparata se je z Edisonovim glasom zaslišalo: 

Mary je imela majhno jagnje, z belim runom kakor sneg, kamorkoli šla je Mary, šlo je jagnjece za njo. 

»Aparat govori, čudež, čudež,« se je zaslišalo. Svoj nov izum je Edison imenoval fonograf.  

Edison je za javnost zaprl svojo tovarno, saj se je pripravljal na nov izum. Naredil bo električno svetilko. 

Pred njim je William Wallace že naredil svetilko, vendar je bila zelo glasna, ko je žarela. Poleg tega je 

izžarevala veliko toplote in je tako smrdela, da je niso mogli uporabljati za hišno razsvetljavo. Edison je 

razmišljal, da mora izdelati popolno svetilko, brez napak. Noč in dan je sedel v laboratoriju, da bi izdelal 

nekaj, kar so drugi imeli za nemogoče. Ugotovil je, da mora vlakna zapreti v stekleno oblo brez zraka. 

Stokrat je poskusil, pa mu je žarnica vedno ugasnila. 21. oktobra 1879 je Edisonu uspelo. »Magična 

svetilka«, kot jo je poimenoval, je gorel in gorela. S to svetilko se je pričela nova električna industrija. Čez 

tri leta se je celotno mesto New York že bleščalo v električnem sijaju, da bi počastilo Thomasa A. 

Edisona. Po tem izumu je sledilo deset naj plodovitejših let v Edisonovem življenju. Poiskal si je prostor za 

nov, še večji laboratorij, ki je imel tudi knjižnico in štiri velika poslopja. Med njegovimi pomembnimi izumi je 

tudi kamera. Film je predvajal tako, da je posnetke na filmskem traku v hitrem zaporedju projiciral na 

platno. Čeprav je imel Edison že sedemdeset let, je odšel na mnoga potovanja s prijatelji. Ljubil je petje in 

stara leta mu niso mogla zamegliti njegovega duha ali ohladiti njegovega veselja. Dokler boste poslušali 

radio, gledali filme, potovali z električnim vlakom ali prižigali luči, kjerkoli na svetu, boste prejemali darilo, 

ki vam ga je dal Thomas Alva Edison, prijatelj človeštva. Prav s tem se bo za vedno ohranilo njegovo ime.  

  



 

 

 

priloga 2 

 

1. naloga 

 

Pojme na levi povežite z razlagami na desni. 

Za pojem, ki nima razlage, jo dodajte. Skupaj premislite ter definicijo napišite na črto. 

 

 

izumitelj električna naprava za prenašanje dogovorjenih 
znakov na daljavo 

Thomas Alva Edison kdor kaj izumi 

kemikalije električna žarnica 

fonograf podjetnik, znanstvenik, izumitelj, fizik, 
elektroinženir, matematik 
 

»magična svetilka« kar je na novo odkrito, ustvarjeno 
 

izum kemična spojina, ki se uporablja za poizkuse 

telegraf  
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. naloga 

 

Razvrstite dogodke od najstarejšega do najmlajšega ter jih v pravilnem zaporedju prilepite na list papirja. 

 

Al je postal zelo uren telegrafist. 

Edison je odšel na mnoga potovanja s prijatelji. 

Al opazuje zarod puhastih piščancev. 

Za rojstni dan dobi knjigo z opisi kemijskih poizkusov. 

Edison zgradi laboratorij s knjižnico in štirimi velikimi poslopji. 

Al uslužbencu naroči, naj izdela fonograf. 

21. oktobra 1879 izumi »magično svetilko«. 

Svoj laboratorij postavi na vlaku. 

Direktor Edisonu ponudi 40.000 dolarjev za njegov izum. 

  



 

 

 

3. naloga 

 

Pozorno si oglejte slike. Pod vsako sliko točno napišite, kaj predstavlja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. naloga 

 

V vsaj petih povedih napišite, zakaj mislite, da je Thomas Alva Edison postal tako uspešen izumitelj. 

 



 

 

 

 

5. naloga 

 

Koliko izumov vidiš na fotografiji? Naštej jih pod sliko. 

 

 

 

 

 

 

Premislite in na kratko napišite, kakšen bi bil po vašem mnenju svet brez izumov. 



 

 

 

priloga 3 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 5. RAZREDA 

 

1. Obkroži. 

Pripovedovanje učiteljice Lucije je bilo: 

a) zelo zanimivo, 

b) zanimivo, 

c) nezanimivo. 

 

Utemelji, zakaj ti je bilo pripovedovanje zelo zanimivo/zanimivo/nezanimivo. 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Ali tudi drugi učitelji pri pouku pripovedujejo npr. zgodbo, zanimive izseke iz življenja umetnikov, 

pisateljev? 

a) Da.    b) Ne. 

Če si obkrožil odgovor a, napiši o čem so pripovedovali. 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Opiši, kako si se počutil med učiteljičinem pripovedovanjem.  

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

4. Obkroži svoj odgovor. 

Kako bi ocenil svojo pozornost med 
pripovedovanjem? 

zelo pozoren srednje pozoren nisem bil pozoren 

Ali si težko toliko časa zbrano poslušal učiteljevo 
pripovedovanje? 

ni mi bilo težko težko zelo težko 

Kaj ti je lažje: pripovedovati ali poslušati? pripovedovati oboje enako poslušati 

Na kaj se najbolj osredotočiš med poslušanjem? na učiteljeve gibe, 
mimiko 

na slike, posnetke na govor učitelja 

Ali sta bili učni uri drugačni kot običajno? drugačni nekaj je bilo drugače, 
nekaj isto 

nista bili drugačni 

 

5. Obkroži. Učno snov si najlažje zapomnim, če: 

a) učitelj pripoveduje, jaz pa poslušam, 

b) učitelj pripoveduje, jaz pa poslušam in si kaj zapišem, 

c) učitelj pokaže film ali slike, jaz pa gledam, poslušam in si kaj zapišem, 

č) učno snov sam preberem in jo obnovim, 

d) učitelj narekuje, jaz pa si zapisujem. 

 

6. Na kakšen način učno snov najpogosteje obravnavate pri pouku?  

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7. Kaj si si najbolj zapomnil v teh dveh učnih urah? 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. Napiši svoj »način pozornega poslušanja«. Kaj narediš, da si bolje zapomniš vsebino? 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

Spol (obkroži):    M  Ž 

Najljubši predmet: _________________________ 

Učni uspeh v lanskem šolskem letu: ___________________________ 

 

 


