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POVZETEK
V diplomskem delu z naslovom Študentova samoocena lastne kompetentnosti s področja
učnih metod in oblik sem v teoretičnem delu opisala kompetence učitelja, pouk, učne metode
in oblike ter didaktične kompetence učiteljev začetnikov s področja učnih metod in oblik.
V raziskavi so sodelovali študenti Oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete Univerze v
Ljubljani, ki so bili v študijskem letu 2010/2011 vpisani v četrti letnik. Rezultate sem
pridobila z vprašalnikom. Zanimala me je študentova didaktična kompetentnost predvsem z
vidika učnih metod in oblik. Raziskava je pokazala, da študenti izmed vseh učnih metod po
lastni presoji najbolj poznajo in obvladajo učno metodo razlage, v presojanju lastnega
poznavanja in obvladanja učnih oblik pa je na prvem mestu frontalna učna oblika. Učno
metodo razlage in frontalno obliko študenti največkrat uporabljajo na pedagoški praksi. Po
presoji študentov izvajanje pedagoške prakse najbolj vpliva na razvoj njihovih didaktičnih
kompetenc.

Ključne besede: učne oblike, učne metode, kompetence učiteljev, profesionalni razvoj
učitelja.
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SUMMARY

In the theoretical part of my degree with the title Students selfestimation of there competence
in the field of teaching methods and forms I have described the competence of the teacher,
class, learning methods, learning forms and didactical competence of teachers beginners on
the field of learning methods and forms.

The participants of my research were students of Primary teacher education programme in
Ljubljana, who attended the fourth class in the school year 2010/2011. The results were
gained with a questionnaire. Our interest were the students didactical competence mainly
from the aspect of learning methods and forms. The research showed that students, from their
point of view from all methods, the most know and master the learning method of
explanation. In the selfestimation of knowing and mastering of learning forms, in the first
place was the frontal learning form. The learning method explanation and the frontal learning
form are the most used by the students in pedagogic practice. In the students selfestimation
the performance of the pedagogic practice has the most impact in the development of their
didactical competence.

Key words: learning forms, learning methods, teachers competences, professional teacher
development.
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1 UVOD
Ob koncu študija se študenti sprašujejo, kakšni učitelji bodo, ali so izbrali primeren poklic,
kako se bodo vključili v službeno okolje, katere so njihove kompetence itd. V diplomskem
delu so me zanimale predvsem didaktične kompetence, ki se nanašajo na učne metode in
oblike.
V teoretičnem delu sem se posvetila učiteljevim kompetencam. V današnjem času so učitelji
postavljeni pred visoke zahteve in pričakovanja. Pomembno je kakovostno izobraževanje, kjer
lahko razvijajo temeljne poklicne kompetence. Opredelila sem profesionalni razvoj učitelja in
navedla faze profesionalnega razvoja, kot jih opredeljujejo različni avtorji. Opisala sem tudi
dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj. V drugi polovici teoretičnega dela sem
analizirala učne metode in oblike, ki predstavljajo pomemben del učiteljevih didaktičnih
kompetenc.
V praktičnem delu me je zanimalo predvsem mnenje študentov četrtega letnika o tem, katere
so njihove didaktične kompetence, kako ocenjujejo lastno usposobljenost s področja učnih
metod in oblik ter kateri dejavniki vplivajo na njihov izbor učnih oblik in metod na pedagoški
praksi.
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2 KOMPETENCE UČITELJA
2. 1 Opredelitev kompetenc
V novem obdobju v razvoju družbe je pomemben proces učenje vsakega posameznika. Ljudje
se ukvarjajo z uslugami, idejami in komunikacijo, zato so potrebne drugačne spretnosti in
kompetentnosti kot v preteklosti (Bell, 1976, po Peklaj, 2009).
V današnjem času pogosto govorimo o kompetentnosti, zato se lahko vprašamo, kaj sploh so
kompetence.
Kompetenco lahko opredelimo kot »sposobnost doseči kompleksne zahteve v določenem
kontekstu s pomočjo mobilizacije tako spoznavnih kot tudi nespoznavnih vidikov delovanja«
(Rychen in Salganik, 2003, po Peklaj et al., 2009).
Pojem kompetence je kompleksen in vključuje:
• spoznavno raven,
• čustveno-motivacijsko raven in
• vedenjsko raven (Peklaj et al., 2009).

Spoznavna raven temelji na sposobnosti kompleksnega razmišljanja, reševanja problemov,
analitičnega, kritičnega in divergentnega mišljenja, spretnosti odločanja in znanja na
določenem področju. Zadostna količina znanja z določenega področja posamezniku omogoča
reševanje problemov. Pomembno pa je tudi proceduralno znanje, saj mora posameznik
poznati postopke in korake, ki pripeljejo do rešitve problema. Čustveno-motivacijska raven
temelji na stališčih, vrednotah in pripravljenosti za aktivnost, vedenjska raven pa na
sposobnosti ustrezno aktivirati, uskladiti in uporabiti svoje potenciale v kompleksnih
situacijah (Peklaj, 2006, po Peklaj et al., 2009).

Pri razvoju kompetenc je pomembno, da je izobraževanje zasnovano na kompetencah kot
tisto, »ki je načrtovano tako, da omogoča učencem pridobiti, nadgraditi ali posodobiti njihove
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zmožnosti zato, da bodo zmožni, sposobni zadostiti zahtevam specifične poklicne naloge ali
vlogi in zahtevam v procesu dela« (Glossary, 1997, po Muršak, 2001).
Ključne kompetence so:
• aktivno državljanstvo,
• računalniška pismenost,
• kompetence s področja IKT (informacijska in komunikacijska tehnologija),
• jezikovne kompetence itd. (Key Competencies, 2002, Peklaj et al., 2006).

2. 2 Kompetence učiteljev in njihova vloga
Hargreaves (2003, po Peklaj, 2009) o vlogi učitelja meni, da je ta ujet v sklop nasprotujočih si
interesov. Na eni strani se od njega zahteva, da ustvarja družbo znanja ter razvija učenčevo
ustvarjalnost in fleksibilnost, na drugi pa se od učitelja pričakuje, da blaži probleme, kot so
individualizem, razlike med bogatimi in revnimi itd. Prav zato so se pojavile zahteve po večji
regulaciji učiteljskega poklica, kjer naj bi bil učitelj spodbujevalec družbe znanja ter blažilec
negativnih vidikov in groženj za vključenost, varnost in družbeno življenje, ki ga prinaša prav
to življenje. Učitelj je žrtev družbe znanja v svetu, kjer so zahteve glede izobraževanja in
izobražencev čedalje večje.
Učitelj se v vsakdanjem življenju pogosto znajde v raznolikih, nasprotujočih si, kompleksnih
in nepredvidljivih situacijah. To so zahteve, ki jih sodobna šola postavlja učitelju. Prav zato
so zelo pomembni in tudi nujni profesionalni razvoj ter pridobivanje in razvijanje kompetenc.
Perrenoud (2002, po Razdevšek Pučko, 2004, 58) pojmuje pridobivanje kompetenc kot
»usposabljanje posameznikov za mobilizacijo, uporabo in integracijo pridobljenega znanja v
kompleksnih, različnih in nepredvidljivih situacijah«, za definicijo pa predlaga »sposobnost
učinkovitega delovanja v številnih situacijah, ki sicer temeljijo na pridobljenem znanju,
vendar ni omejeno s tem znanjem«.
Za dobro opravljanje učiteljskega poklica je zelo pomembno kakovostno izobraževanje, ki
mora biti zasnovano tako, da temelji na razvoju kompetenc bodočega učitelja. Nastala so
3
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skupna evropska načela glede učiteljevih kompetenc. »Štiri osnovna načela, po katerih naj bi
države oblikovale svoje nacionalne strategije za izobraževanje učiteljev, so, da:
• učiteljski poklic zahteva visoko usposobljenost;
• je poklic, ki zahteva vseživljenjsko izobraževanje;
• je mobilen poklic in
• poklic, ki temelji na partnerstvu« (Common European Principles for Teacher
Competences and Qualifications, European Commmission, 2004, po Peklaj et al.,
2009, 14.)
S kompetencami se je ukvarjala Evropska komisija, ki jih je v poročilu razdelila v pet skupin.
• Usposobljenost za nove načine dela v razredu (uporaba ustreznih načinov dela, za
organizacijo učnega okolja, ki spodbuja proces učenja in timskega dela (učenja) z
učitelji in strokovnimi delavci).
• Usposobljenost za nove naloge in delo zunaj razreda: na šoli in s socialnimi partnerji
(sodelovanje s starši, razvijanje šolskega kurikuluma, organizacija in evalvacija
vzgojno-izobraževalnega dela).
• Usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri učencih
(razvijanje usposobljenosti učencev za vseživljenjsko učenje, učence se mora naučiti,
kako se je sploh treba učiti).
• Razvijanje lastne profesionalnosti (raziskovalni pristop, usmerjenost v reševanje
problemov, usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja v procesu vseživljenjskega
učenja).
• Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (pri pouku in pri drugem
strokovnem delu) (Razdevšek Pučko, 2004).

2. 3 Poučevanje z vidika kompetenc učitelja
S poučevanjem naj bi učitelj pri učencih razvijal spoznavne sposobnosti, fleksibilnost,
intelektualno radovednost, motivacijo za učenje, socialne spretnosti in psihološke moči, ki jih
bodo učenci potrebovali v stresnih situacijah, v katerih se bodo znašli v prihodnosti. Učenci
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pa teh ciljev ne morejo doseči, če jim učitelj dodeli pasivno vlogo. Učenec mora postati
subjekt v vzgojno-izobraževalnem procesu, kjer je pomembna njegova aktivna vloga. Pri tem
je ključnega pomena ustrezna strokovno premišljena učiteljska izbira učnih oblik in metod
(Peklaj et al., 2009).

2. 3. 1 Kakovostno znanje
Beseda znanje izvira iz grške besede episteme. Epistemologija pa je znanost o človeškem
spoznavanju ter obsega teorijo in logiko (Verbinc, 1982, po Valenčič Zuljan, 1999).
Pri pouku na znanje gledamo z dveh vidikov:
• kot »opredmetenje« znanja v učnih načrtih;
• kot cilj učnega prizadevanja, ki naj se izrazi v kakovostnem učenčevem znanju.
Odpirajo se dileme, ki kažejo na aktualnost vprašanja razmerja med kvantiteto in kvaliteto;
med poznavanjem dejstev in pravil ter sposobnostjo njihove uporabnosti v novih okoliščinah;
med pridobivanjem znanja in razvijanjem spoznavnih spretnosti; med proceduralnim in
deklarativnim znanjem.

Good in Brophy (1994, po Peklaj et al., 2009) izpostavljata faze kakovostnega znanja in
poučevanja za razumevanje, kar osvetljujeta z naslednjimi izhodišči:
• znanje je konstrukcija;
• mreža znanja se oblikuje okoli pomembnih konceptov;
• predznanje vpliva na kakovostno pridobivanje novega znanja;
• pomembna sta preoblikovanje znanja in doseganje konceptualnih sprememb;
• znanje je socialna konstrukcija;
• učitelj mora voditi pouk tako, da učenec postopoma prevzame odgovornost za učenje.
V šoli mora učitelj stremeti k temu, da bi pouk vodil do kakovostnega znanja učencev. Pri
pouku je zato smiselno uporabljati oba modela učenja in poučevanja: transmisijskega in
spoznavno-konstruktivističnega, ki ju bom opisala v naslednjih poglavjih.
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2. 3. 2 Transmisijski model pouka
Transmisijski model pouka lahko imenujemo tudi tradicionalni, adaptivni model pouka ali
behavioristični model učenja.
Na transmisijski model pouka so vplivala empirično-analitična raziskovanja, to so bile
behavioristične raziskave o učenju. V prvi polovici prejšnjega stoletja so bile začetne
behavioristične eksperimentalne psihologije usmerjene v odkrivanje preprostih principov in
zakonov. Na podlagi laboratorijskih eksperimentov, ki so jih večinoma izvedli na živalih, so
strokovnjaki prišli do ugotovitev in oblikovali osnovne zakone učenja: zakon učinka, vaje in
podkrepitve. Adaptivno pojmovanje učenja poudarja natančno načrtovano učno uro, podrobno
definirane učne cilje in jasno strukturiranje učne snovi. Učiteljeva naloga je, da poskrbi za red
in disciplino ter zadostno količino vaj, nalog in domačih nalog. Poudarjeni sta fazi urjenja in
ponavljanja, ki pogosto ostaja na mehanični in reproduktivni ravni ter na ravni takojšne
povratne informacije. Učitelj ima vlogo aktivnega prenašalca informacij, učenec pa je bolj
pasivni sprejemnik prenesenega (Valenčič Zuljan, 1999).

2. 3. 3 Spoznavno-konstruktivistični model pouka
V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja sta se zgodila velik odmik od behaviorizma in preobrat,
ki je znan pod geslom: »Nazaj h kogniciji!« Behavioristi niso znali pojasniti višjih oblik
učenja. Kognitivni psihologi pa so na podlagi številnih eksperimentov ugotovili, da bistvo
učenja ni v seštevanju, kopičenju znanja, ampak da mora vsak »na novo«, samostojno
konstruirati znanje ter ga povezati v mreže podatkov in pojmov (Marentič Požarnik, 1987).
Oblikoval se je model pouka, ki ga imenujemo spoznavno-konstruktivistični model.
Imenujemo ga lahko tudi transformacijski ali interakcijski model pouka.
V spoznavno-konstruktivističnem modelu je pozornost namenjena učenčevi aktivni vlogi pri
pouku skozi vse etape učnega procesa. Učitelj mora pri načrtovanju pouka upoštevati
učenčevo predznanje in izkušnje ter na tem graditi naprej. Pomembno je skrbno načrtovanje
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pouka, ki ni več učnosnovno načrtovanje, ampak učnociljno. Poudarek je na prepletanju ciljev
in procesov, in sicer ne samo kratkoročnih, temveč tudi dolgoročnih (Peklaj et al., 2009).
Omenila sem že, da mora biti učitelj pozoren na učenčevo predznanje, vendar ne samo na
»kvantitativno dimenzijo«, na to, kaj učenec ve in česa ne, ampak mora nameniti pozornost
tudi spoznavanju »kakovosti« učenčevega predznanja, pogledov in izkušenj. Analizira
učenčeve pomanjkljive in napačne pojme, stališča ter predsodke. Spodbuja in poziva učenca k
oblikovanju vprašanj in izražanju idej ter zahteva, da učenec pred obravnavo snovi opredeli
ideje, stališča in oblikuje predpostavke o povezanosti med pojavi in predvidenih posledicah
določenega dogajanja (Yager, 1991, po Peklaj, 2009).
Učitelj vzpodbuja kognitivni konflikt. Valenčič Zuljanova (1999, 80) pojasnjuje, da lahko
učitelj to doseže z različnimi učnimi metodami in strategijami:
• »s Sokratovo metodo razgovora,
• z metodo hevrističnega in problemskega razgovora (Strmčnik, 1992, po Valenčič
Zuljan, 1999, 80),
• z diskusijo in moralnim razsojanjem o dilemah (Habinc in Kaučič, 1996, po Valenčič
Zuljan, 1999, 80),
• z recipročnim učenjem (Skerbinek, 1989) in drugimi modeli kognitivnega vajeništva
(Gardner, 1991, po Valenčič Zuljan, 1999, 80),
• z učenčevim aktivnim eksperimentiranjem (Labinowicz, 1989, Piciga, 1989, po
Valenčič Zuljan, 1999, 80)«.
Pri teh različnih metodah ne gre za izključevanje, ampak za dopolnjevanje. Metoda razlage
ima pomembno vlogo oziroma je dominantna metoda transmisijskega modela, čeprav ima
pomembno vlogo v vseh etapah pouka tudi pri transformativnem modelu. Razlaga, ki je dobro
strukturirana, pri kateri so jasno predstavljene (hierarhično in prečno) povezave med
najpomembnejšimi pojmi ter prikazane konkretizacije in posebnosti, pomaga učencu
ugotoviti, katera struktura je relevantna, kako se razvija sistem znanja. Učiteljeva fleksibilnost
je zelo pomembna pri izbiri didaktične strategije. Učitelj mora učne metode dopolnjevati,
usklajevati in kombinirati glede na postavljene učne cilje, in sicer z različnih vidikov; tako z
vidika razvojnih značilnosti in posebnosti učencev (sposobnosti, pojmovanja, motivacijske in
7
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socialne značilnosti) kot tudi z vidika narave učne snovi (nabitost informacij, sistematika,
učenčeve izkušnje, kvantitativni in kvalitativni vidik učenčevega predhodnega znanja) (Peklaj
et al., 2009).
Razlike med behaviorističnim in kognitivnim pojmovanjem učenja in pouka
Behavioristi in kognitivisti se strinjajo, da so za uspeh posameznikovega učenja pomembni
številni dejavniki, tako notranji (učenec) kot zunanji (okolje). Kognitivisti dajejo poudarek
notranjim dejavnikom, in sicer notranjemu spremljanju učenca in vplivom, kot sta postavitev
ciljev in ovrednotenje dosežka. Behavioristi pa so bolj usmerjeni v oblikovanje okolja.
Pri kognitivno-konstruktivističnih teorijah učenja in poučevanja poti vodijo k razvijanju
samostojnega in kritičnega učenca s predelanimi sistemi znanja, ki ga bo prenašal v življenje
in ga spreminjal. Kot sem že omenila, sta za kakovostno znanje pomembna oba modela, zato
behaviorističnega učenja in pouka ne smemo popolnoma opustiti. Ta model prinaša rezultate
pri nižjih oblikah učenja, kot sta podatkovno učenje, privzgajanje vzorcev vedenja (npr. kadar
gre za ravnanje v prometu pri mlajših učencih). Pomembno je, da učitelj pozna obe paradigmi,
prednosti in slabosti le-teh ter da svoj način ravnanja s kritičnim premislekom prilagaja učni
situaciji, razvojni stopnji učenca in ciljem učenja (Valenčič Zuljan, 1999).

8

Kocbek, J.: Študentova samoocena lastne kompetentnosti s področja učnih metod in oblik. Diplomsko
delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2011

Tabela 1: Primerjava tradicionalnega in kognitivno-konstruktivističnega modela učenja in
pouka
TRADICIONALNI MODEL
UČENJA IN
TRANSMISIJSKI MODEL
POUČEVANJA

SPOZNAVNOKONSTRUKTIVISTIČNI
MODEL UČENJA IN
POUKA

POJMOVANJE
POSAMEZNIKA (kontrola)

zunanja kontrola vedenja

samouravnavanje, notranja
kontrola vedenja

POJMOVANJE UČENJA

behaviorizem

kognitivni konstruktivizem,
humanizem

VLOGA UČITELJA

poudarek na učiteljevi
avtoriteti

partnerski odnosi

Epistemološki vidik

spodbujanje učenja

prenašanje znanja
metodični vidik

metoda razlage,
demonstracije, katehetski
razgovor

razgovor, diskusija,
izkustveno učenje,
projektno delo, problemski
pouk …

organizacijski vidik

frontalna in individualna
oblika dela

skupinsko učenje,
kooperativno učenje,
individualizacija

VLOGA UČENCA

relativno pasiven sprejemnik

aktivno sodelovanje,
prevzemanje odgovornosti
za proces učenja

POJMOVANJE ZNANJA

statično

dinamično

neproblematično, prenosljivo
blago, aplikativnost

konstrukcija osebnega
znanja v procesu
identifikacije problema

statično

dinamično

hierarhično oblikovanje
vsebin

integracija, povezovanje
vsebin

poudarek na strukturi,
predimenzioniranost vsebine

poudarek na odnosih,
povezovanju, vsebuje odprte
dele, celotnost

poudarek na vsebini in

poudarek na procesih

RAZUMEVANJE UČNEGA
NAČRTA

UČNE IZKUŠNJE
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učenje spretnosti,
raziskovanje, izkustvenost

produktih
znanje dejstev, razumevanje
definicij in pojmov
USMERJENOST UČNEGA
PROCESA

učitelj (učna vsebina) v
središču
učitelj natanko strukturira
učenje

socialne in komunikacijske
spretnosti
učenec v središču
učenec usmerja in kontrolira
proces učenja

MOTIVACIJA

zunanja motivacija

notranja (intristična)
motivacija

OCENJEVANJE

v dosežek usmerjeno
ocenjevanje (standardizirani
testi, norme …)

v proces usmerjeno
ocenjevanje,
samoocenjevanja, kriterijski
testi

PARADIGMA
RAZISKOVANJA

empirično-analitično
raziskovanje

akcijsko raziskovanje

IZOBRAŽEVANJE
UČITELJEV (CILJ)

mojstrsko usposabljanje

učitelj razmišljujoči praktik
nosilec odločitev
avtonomnost, etičnost …

POKLICNI RAZVOJ

statičnost

dinamičnost

poudarek na vedenju,
spretnostih ravnanja

celostnost

Vir: dopolnjeno po Niemi in Moon, 1996, po Valenčič Zuljan, 1999

3 PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJA
»Učiteljev profesionalni razvoj opredeljujemo kot proces signifikantnega in vseživljenjskega
učenja, pri katerem učitelji (študenti) osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja ter spreminjajo
svojo prakso poučevanja; gre za proces, ki vključuje učiteljevo osebnost, poklicno in socialno
dimenzijo in pomeni učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega
odločanja in ravnanja« (Valenčič Zuljan, 2001, 131).
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Terhart (1997, po Valenčič Zuljan, 2001) govori o profesionalnem razvoju v ožjem in širšem
pomenu. O širšem pomenu govori, ko učitelj vstopi v proces izobraževanja, ki traja vse do
upokojitve oziroma opustitve poklica. V ožjem pomenu pa je profesionalni razvoj omejen na
poučevanje oziroma na tista obdobja, v katerih se je posameznik razvijal in napredoval. Lahko
se zgodi, da nekateri učitelji leta in leta ne napredujejo. Prav zato je pomembno razlikovati
med leti delovne dobe in izkušnjami, kvantiteto in kvaliteto …

3. 1 Modeli učiteljevega profesionalnega razvoja
Poznamo različne modele učiteljevega profesionalnega razvoja, ki jih bom predstavila v
nadaljevanju, in sicer modele po F. Fuller, Hubermanu, R. Zuzovsky ter Berlinerju,
Sheckleyju, Allenu in Dreyfusu. Dotaknila pa se bom tudi pomanjkljivosti teh modelov.

3. 1. 1 Model učiteljevega profesionalnega razvoja po F. Fuller
Ta model je eden prvih modelov empiričnih poskusov opredeljevanja poklicnega razvoja.
Poklicni razvoj je povezan s spremljanjem učiteljevega razmišljanja o poklicnih dilemah in
skrbeh (Veenman, 1984, Feiman in Floden, 1986, po Valenčič Zuljan, 1999). Ta naj bi
potekal od faze preživetja, kjer se učitelj usmerja v svojo vlogo in položaj, preko faze
izkušenosti k zadnji fazi (Valenčič Zuljan et al., 2007).
Faza preživetja
Faza preživetja je značilna za prva leta poučevanja. Učitelj se ukvarja predvsem z vprašanji o
svoji usposobljenosti, ustreznosti in poklicni primernosti. Odkriti hoče svojo vlogo in
zadovoljiti pričakovanja drugih (Valenčič Zuljan, 1999).
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Faza izkušenosti in usposobljenosti
Učitelj se usmeri v sam proces poučevanja, in sicer k nalogam poučevanja in razredni situaciji
(Valenčič Zuljan, 1999). Fessler, Unruh in Turner (Lya Kremer-Hayon, 1991, po Valenčič
Zuljan, 1999), Vonka in Schrasa (Pučko, 1990, po Valenčič Zuljan, 1999) ter Huberman
(1992, po Valenčič Zuljan, 1999) ugotavljajo, da učitelj v tej fazi postane bolj gotov vase, bolj
so mu všeč tradicionalne metode, oklene se rutine. Nad inovacijami ni navdušen, novosti ga je
celo strah, vzroke pa išče v zunanjih dejavnikih. Potreba po skupinskem delu in medsebojnih
stikih je manjša.

Faza vpliva
V tej fazi se učiteljevo zanimanje usmeri predvsem na njegov vpliv, ki ga ima na učence.
Učitelj se poglobi v spoznavanje posameznika. Usmeri se predvsem na emocionalne,
kognitivne in socialne značilnosti. Malo izvemo o učiteljevem delu in rezultatih pouka (razvoj
višjih miselnih procesov, notranje, zunanje motivacije, spretnosti učenja). Za zrelega učitelja
je značilno, da je sposoben rutinskega vodenja učnega procesa in le tako se lahko usmeri na
posameznika (Valenčič Zuljan, 1999).
Fullerjeva pa je prvotni trifazni model spremenila in mu dodala še četrto fazo, ki se nanaša na
študenta med usposabljanjem na fakulteti. Značilnost te faze je študentovo dokaj realno
doživljanje učencev, medtem ko študenti učiteljeve vloge ne razumejo jasno (Valenčič Zuljan
et al., 2007).
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3. 1. 2 Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Hubermanu
Tabela 2: Učiteljev poklicni razvoj po Hubermanu
Leta delovnih izkušenj

Faza poklicnega razvoja

1–3

vstop v poklic,
faza preživetja in odkrivanja

poklicna stabilizacija in utrditev

4-6

7–18

19–30

poklicna aktivnost,
eksperimentiranje

vnovična ocenitev
lastnega dela,
negotovost

vedrina
distančni odnosi

konservatizem

poklicno slovo
30–40
vedrina
umirjenost

zagrenjenost

Vir: Huberman, 1992, po Valenčič Zuljan, 1999
Začetna faza učiteljevega profesionalnega razvoja po Hubermanu je faza preživetja in
odkrivanja, sledi ji faza poklicne stabilizacije in utrditve.

Tretja faza se deli na dve vzporedni podetapi:
• etapo poklicne aktivnosti in eksperimentiranja ter
• etapo vnovičnega samoovrednotenja (Valenčič Zuljan, 1999).
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Iz sheme je razvidno, da nekateri učitelji iz faze poklicne stabilizacije in utrditve preidejo v
fazo poklicne aktivnosti in eksperimentiranja. V tej fazi analizirajo in preizkušajo različne
prijeme. Ti učitelji so fleksibilni, avtonomni, povečata se entuziazem in učna izkušenost.
Lahko bi rekli, da se kvalitativno stopnjujejo lastnosti druge faze. Lahko pa učitelji preidejo v
drugo fazo, in sicer v etapo negotovosti, in vnovič ocenjujejo lastno delo. Rekli bi lahko, da
gre za »inventuro poklicnega dela«. Fessler imenuje to fazo frustracije in nezadovoljstva. Obe
etapi tretje faze sta povezani in faza poklicne aktivnosti lahko preide v fazo vnovičnega
samoovrednotenja. Tudi naslednja faza ima dve podfazi.
Četrta faza se deli na dve podetapi:
• konservatizem,
• vedrina in distančni odnosi.
Faza vedrine in distančnih odnosov
Ta faza najpogosteje izhaja iz faze eksperimentiranja. V to fazo uvrščamo učitelje, ki so stari
od 45 do 55 let in imajo od 19 do 30 let delovne dobe. V tem obdobju pride do večjega
samozaupanja in samosprejemanja.

Faza konservatizma
Fessler to fazo imenuje fazo stabilnosti in stagniranja. Meni, da sta za to etapo značilna
pomanjkanje entuziazma in zmanjšanje poklicnih ambicij (Lya Kremer-Hayon, 1991, po
Valenčič Zuljan, 1999).

3. 1. 3 Model učiteljevega profesionalnega razvoja po R. Zuzovsky
R. Zuzovsky je opredelila faze učiteljevega razvoja. Pomembno izhodišče je, da poklicnega
razvoja ne moremo obravnavati ločeno od osebnega razvoja (Peklaj, 2007).
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Faza konformnosti

Prevladujejo stereotipni pogledi učitelja na lastno vlogo. Pomemben je zunanji videz. Učitelj
oziroma študent sprejema od zunaj postavljena pravila.

Faza vestnosti
Povečata se občutljivost za poglede in čustva drugih ter vživljanje v druge. Začnejo se začetki
samokritičnosti, samozavedanja, osebne odgovornosti in postavljanja prednosti.
Faza avtonomnosti
Učitelj razvije intelektualno in osebnostno samostojnost. Ne poskuša za vsako ceno ugajati
vsem. V poklicnem in prav tako zasebnem življenju se zave protislovij in dilem kot nečesa
neizogibnega ter išče rešitve. Razmišlja v širših časovnih in prostorskih okvirih.

3. 1. 4 Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Berlinerju,
Sheckleyju in Allenu ter Dreyfusu
Pri modelih učiteljevega profesionalnega razvoja po Berlinerju, Sheckleyju in Allenu ter
Dreyfusu gre za sorodne modele od novinca do eksperta.
Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Berlinerju
»Berliner (1988, 1992) opredeljuje učiteljev profesionalni razvoj glede na kognicije, ki
usmerjajo učiteljevo odločanje in ravnanje v razredu. Pri tem uporablja teorijo shem in
empirične raziskave kognicij, ki vodijo učitelja začetnika in izkušene učitelje« (Valenčič
Zuljan et al., 2006).
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Faza učitelja novinca
Ta faza traja od enega do dve leti poučevanja. Učitelj je pozoren na pridobivanje nekaterih
spretnosti poučevanja. Spretnosti se pridobivajo na ravni nekih splošnih receptov, zunaj
širšega konteksta (npr. učenca nikoli ne kritiziraj, zmeraj pohvali pravilni odgovor), učitelj pa
jih poskuša uveljavljati neodvisno od okoliščin. Novinec je nefleksibilen in tog (Valenčič
Zuljan et al., 2007).
Faza učitelja začetnika
Faza traja od dveh do treh let poklicnega delovanja. Gre za integracijo posameznikovih
izkušenj z verbalnim znanjem. Učitelj poveže pridobljeno znanje z izkušnjami in posamezne
sestavine združi v celoto. Pravila nimajo univerzalne vrednosti. To učiteljevo spoznanje
pripelje do tega, da je pri odločanju treba poznati kontekst. Učitelj še ni sposoben ločevati
bistvenega od manj bistvenega in navadno še nima razvitega občutka odgovornosti za svoja
dejanja, ki so predvsem pomembna za premišljena dejanja in analiziranja razmer (Valenčič
Zuljan et al., 2007).
Faza usposobljenega učitelja
Traja od dveh do štirih let poučevanja. Učiteljeva ravnanja so usmerjena k jasnim ciljem.
Učitelj svoja dejanja načrtuje zavestno, zaradi izkušenj pa je že sposoben razlikovati bistveno
od nebistvenega. V tej fazi je bolj odgovoren za svoja ravnanja, ni pa še hiter in fleksibilen
(Valenčič Zuljan et al., 2006).
Faza uspešnega učitelja
Učitelj lahko doseže to fazo po petih letih poučevanja. Za učitelja sta pomembna intuicija in
znanje, ki začneta usmerjati njegovo ravnanje. Razmere pri pouku analizira celostno in
intuitivno, zato zna tudi dokaj dobro predvidevati: npr. če naredim to, se bo zgodilo to. Učitelj
je še zmeraj analitičen in previden pri odločanju (Valenčič Zuljan et al., 2006).
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Faza eksperta
Faze eksperta ne dosežejo vsi učitelji. Učiteljevo dojemanje razmer pri pouku je intuitivno,
njegovo odločanje v običajnih situacijah ni analitično. Učiteljevo poučevanje poteka brez
vidnega napora in tekoče. Sposoben je oblikovati optimalne učne razmere za poučevanje,
učence pa zna spodbuditi k boljšim učnim rezultatom. Vsi te faze, torej najvišje stopnje
kompetentnosti, ne dosežejo. Vedeti pa moramo, da učitelji, ki jo dosežejo, ne delujejo v vseh
situacijah na najvišji stopnji (Valenčič Zuljan et al., 2006).
Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Sheckleyju in Allenu
Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Sheckleyju in Allenu izhaja iz izkustvenega
učenja. Walter in Marks (1981, po Marentič Požarnik, 1987) definirata izkustveno učenje kot
»zaporedje dogodkov z bolj ali manj točno opredeljenimi učnimi cilji, ki terja aktivno
sodelovanje udeležencev na eni ali več točkah tega zaporedja. Osrednja ideja tega učenja je,
da se najbolj naučimo stvari, če jih sami delamo, če smo dejansko aktivni.« Sheckley in Allen
(1991, po Valenčič Zuljan et al., 2007) razumeta učenje kot aktiven proces sprejemanja in
transformiranja spoznanja. Gre predvsem za razširjanje konceptov ob spreminjanju
strukturiranosti, razvejanosti in hierarhičnosti ter sistemskih okvirov.
Razsežnost transformiranja pojasnjuje, kako ponotranjiti spoznanja: s selektivnim
razmišljujočim opazovanjem, ki temelji na posameznikovih vrednotah in pojmovanjih,
asimilira nove izkušnje v okvire, ki so obstoječi in postanejo del nove izkušnje. Zato ima
proces transformacije, »ki vključuje refleksijo in vrednotenje novih spoznanj ter njihovo
praktično preizkušanje (relevantnost naučenega), torej osrednjo vlogo pri oblikovanju
osebnega predelanega sistema znanja in poklicnega razvoja. Izkušnje kot dejavnik poklicnega
razvoja se najprej prefiltrirajo skozi posameznikove osebne vrednote in asimilirajo v
obstoječa pojmovanja (perspektive) za vnovično preizkušanje v novih situacijah, ki bodo
nadaljnje gonilo razvoja« (Sheckley in Allen, 1991, po Valenčič Zuljan et al., 2007).
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Tabela 3: Model poklicnega razvoja po Sheckleyju in Allenu
RAVEN

POTI RAZVOJA

USPOSOBLJENOSTI
Učitelj novinec

Učitelj začetnik

Usposobljen učitelj
(praktik)

Uspešen učitelj
(strokovnjak)

USMERJENOST
RAZVOJA

Pri ravnanju in
odločanju togo
upošteva pravila.
Ni še občutljiv na
kontekst
dogajanja.
Prehaja od pravil k
situaciji. Pri
odločanju in
ravnanju že
upošteva situacijo
(kontekst
dogajanja).
Od situacije k
načrtu. Pri
odločanju in
ravnanju ga
usmerja intuicija.
Od načrta k
intuiciji. Pri
odločanju in
ravnanju ga
usmerja intuicija.
Akcija in situacija
pomenita enako.

Razumevanje
osnovnih pravil in
postopkov.

90 % sprejemanja,
10 % preoblikovanja

Usmerjenost v
kontekst. Razvijanje
celostnega ravnanja.

70 % sprejemanja,
30 % preoblikovanja

Razvijanje splošnih
principov
(posploševanja).

50 % sprejemanja,
50 % preoblikovanja

Povezovanje
izkušenj v enovit
scenarij.

30 % sprejemanja,
70 % preoblikovanja

Oblikovanje
predelane in
oplemenitene
intuicije.
Vir: Sheckley in Allen, 1991, po Valenčič Zuljan et al., 2007
Ekspert

PROCES UČENJA

10 % sprejemanja,
90 % preoblikovanja

Iz sheme je razvidno, da narašča vloga transformacije. Proces transformacije je odločilen za
prehod v višjo fazo razvoja (Valenčič Zuljan, 1999).
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Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Dreyfusu
Dreyfus (Elliott, 1991, po Valenčič Zuljan, 1999) je raziskoval predvsem učenje poslovnih
odločitev. Še posebej je poudarjal spretnost razumevanja skozi interpretacijo. Situacijsko
razumevanje je poklicna spretnost menedžerjev. Prav tako je tudi za učitelje pomembno
pridobivanje ustreznega interpretativnega situacijskega razumevanja. Pedagoški problemi so
nestrukturirani problemi, pri katerih ne moremo predvidevati inteligentnih odgovorov, vendar
je treba inteligentno interpretativno presoditi situacijo. Za interpretativno situacijsko
razumevanje so potrebne naslednje sposobnosti:

Prepoznavanje pomembnih sestavin situacije
Proces prepoznavanja pomembnih sestavin situacije poteka po analitični ali intuitivni poti.
Neizkušen posameznik analitično opazuje dogajanje, medtem ko je intuitivno interpretiranje
razmer na podlagi podobnih izkušenj značilno za višje faze.
Selektivno zaznavanje situacije
Posameznik ima v procesu odločanja celostno predstavo o dogajanju, zavedno ali nezavedno.
Neizkušen praktik bo oblikoval strategijo ravnanja na podlagi refleksije različnih sestavin v
dani situaciji. Nasprotno pa bo veliko izkušenih praktikov izbiralo potek ravnanja intuitivno,
na podlagi nezavednega zaznavanja situacije.

Celovita ocena situacije
Gre za sintetiziranje vseh izbranih sestavin situacije, ki omogočajo celostno razumevanje lete. Presojanje lahko poteka po več poteh, po analitični ali holistični, intuitivni ali sintetični.
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Odločitev za akcijo
Prepoznavanje praktičnih sestavin v situaciji glede na potek ravnanja je stopnja, ki se
razlikuje od odločitve o konkretnem ravnanju in izvajanju strategij. Odločitev za akcijo je
lahko racionalna ali intuitivna.

Tabela 4: Shema poklicnega razvoja po Dreyfusu
Prepoznavanje

Selektivno

Celostna ocena

Odločanje za

sestavin v

zaznavanje

situacije

akcijo

situaciji

situacije

Novinec

nesituacijsko

ne

analitična

racionalno

Začetnik

situacijsko

ne

analitična

racionalno

Usposobljen

situacijsko

da

analitična

racionalno

Uspešen

situacijsko

da

intuitivna

racionalno

Strokovnjak

situacijsko

da

intuitivna

intuitivno

Vir: Dreyfus (Elliott, 1991, po Valenčič Zuljan, 1999)

3. 1. 5 Pomanjkljivosti modelov
Večina faznih modelov sledi časovni dimenziji. Poudarjen je kvantitativni vidik, npr. število
službenih let. Ne poudarjajo pa kakovosti izkušenj, saj bi to pomenilo verodostojnejšo
podlago za določanje in napovedovanje poklicnega razvoja (Fuller, 1965, po Kagen, 1992, po
Valenčič

Zuljan,

2001).

Fazni

modeli

imajo

nekatere

pomanjkljivosti,

kot

so

enodimenzionalnost, zanemarjanje celosti in medsebojne povezanosti dejavnikov znotraj
raziskovalnega pojava (npr. koliko in kako vplivata na profesionalni poklicni razvoj delovno
okolje in zbornična klima ter kakšna je vloga mentorja).
Fazni modeli pa so prispevali k osvetljevanju učiteljskega razvoja z opredelitvijo elementov,
ob katerih se učitelj razvija, in s poskusom konkretiziranja teh elementov za različne stopnje
razvoja (Valenčič Zuljan, 2001).
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3. 2 Načela učiteljevega profesionalnega razvoja
Spoznali bomo načela učiteljevega profesionalnega razvoja, ki jih je Valenčič Zuljanova
(2001) strnila v šest točk:
• učitelj kot aktivni oblikovalec in usmerjevalec svojega poklica;
• celostnost;
• učiteljev poklicni razvoj – proces sodelovanja in kooperativnega učenja, ki obsega
tako razvoj posameznika kot tudi razvoj institucije;
• poklicni razvoj – povezovanje učiteljevih pojmovanj in spretnosti ravnanj;
• profesionalizacija je vseživljenjski proces učenja;
• učitelj kot kritični in avtonomni profesionalec.
Učitelj kot aktivni oblikovalec in usmerjevalec svojega poklica
V sodobnem času se poudarja, da je prav učitelj tisti, ki bi moral biti odgovoren za poklicni
razvoj. Trend učiteljeve odgovornosti je cilj oziroma najvišja stopnja učiteljevega poklicnega
delovanja – sprejemanja višjih pojmovanj pouka in učenja ter njihovega kompetentnega
uresničevanja v praksi. Zavedati pa se moramo, da sta signifikantno učenje, predvsem učenje
odraslih, in osebnostno spreminjanje vedno prostovoljna procesa. Proces učenja, ki je
nadzorovan, duši učiteljevo odprtost in njegovo pripravljenost za spreminjanje. Učitelj se
najbolj razvija takrat, ko se mu dovoli prevzemati odgovornosti za njegova dejanja v razredu
in tudi za njegov poklicni razvoj ter se podpira njegovo refleksivno ravnanje (Feiman in
Floden, 1986, po Valenčič Zuljan, 2001).
Celostnost

»Poklicni razvoj je celosten proces rasti, ki zajema in povezuje osebno, socialno in ožjo
poklicno raven« (Clark, 1992 in 1995, Bell et al., 1993, Terhart, 1997, po Valenčič Zuljan,
2001).

21

Kocbek, J.: Študentova samoocena lastne kompetentnosti s področja učnih metod in oblik. Diplomsko
delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2011

Tabela 5: Celosten poklicni razvoj
SOCIALNI RAZVOJ,
ki poudarja
razvijanje sodelovanja »učeče
se šole«
»interaktivni profesionalizem«

POKLICNI RAZVOJ,
ki povezuje
osvetljevanje in razvijanje
• pojmovanj ter
• spretnosti ravnanj

1. Izolacijo zazna kot oviro,
občuti potrebo po sodelovanju
in posvetovanju, npr. s kolegom,
svetovalnim delavcem …

1. Analizira situacijo
(vzroke) in razmisli o
alternativah ravnanja,
npr. odloči se za metodo
razpravljanja o aktualnih
moralnih dilemah in
pogovor o nasprotujočih si
stališčih.

2. Izoblikovanje pozitivnega
stališča o sodelovanju kot
pomembnem načinu dela za
uspešno poučevanje in poklicno
rast.

2. Razvoj ideje in razredne
prakse:
• razjasnjevanje
pojmovanj o
pouku, učiteljevi in
učenčevi vlogi,
naravi znanja …
• presojanje o novih
načinih poučevanja
…

3. Spodbujanje in uvajanje
3. Razvijanje spretnosti za
sodelovalnih interakcij med
spodbujanje različnih
učitelji (spremenjen pogled na
aktivnosti učenčevega in
ljudi).
učiteljevega razvoja.
Vir: Bell et al., 1993, po Valenčič Zuljan, 1999
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OSEBNOSTNI
RAZVOJ,
ki zajema razjasnjevanje
posameznikovih
• misli in občutkov,
• izboljšanje
samorazumevanja
• ter okvirne
poklicne situacije
1. Učitelj (razrednik)
zazna – občuti poklicne
probleme:
• učni uspehi,
• vedenjski
problemi,
odsotnost od
pouka, konflikti v
oddelku …
2. Občutenje negotovosti
pred novo metodo …
2. Razjasnjevanje misli in
občutkov o morebitnih
ovirah, ki jih prinaša
spremenjena praksa:
• izguba kontrole,
vprašanje
discipline,
• količina
neposrednega
vodenja učencev,
odnosi z učenci
…
3. Prevzemanje
odgovornosti za svoj
poklicni razvoj.
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Dimenzije se prepletajo na različnih ravneh. Prva raven je analiza situacije, sledita ji akcijska
raven uvajanje določene spremembe in tretja raven utrjevanje in institucionalizacija
spremembe (Valenčič Zuljan, 2001).
Učiteljev poklicni razvoj – proces sodelovanja in kooperativnega učenja, ki obsega tako
razvoj posameznika kot tudi razvoj institucije

Poudarja se pomen interaktivnega profesionalizma, gre predvsem za delo v manjših skupinah,
kjer učitelji načrtujejo učni proces. Pri interakciji pa je pomembno predvsem reševanje
problemov, kjer gre za dajanje in sprejemanje nasvetov ter pomoči (Fullan in Hargreaves,
2000, Clark, 1995, po Valenčič Zuljan, 2001).
Poklicni razvoj – povezovanje učiteljevih pojmovanj in spretnosti ravnanj
Poklicni razvoj združuje dve ravni ‒ ravnanje in pojmovanja ‒, ki sta v procesu refleksije med
seboj povezani. Učiteljeva pojmovanja vodijo njegovo akcijo in njeno interpretacijo. Akcija,
ravnanje pomeni eno temeljnih izhodišč za analizo, ki je namenjena ozaveščanju pojmovanj
za izboljšanje pedagoške akcije.
Profesionalizacija je vseživljenjski proces učenja
Učiteljeva profesionalizacija je vseživljenjski proces učenja, kjer ima izkustveno učenje zelo
velik pomen. Za razvoj je pomembna tudi »občutljivost« učitelja, saj ga različni izzivi in
vprašanja vznemirjajo, za učenje pa je pomembna tudi analiza te izkušnje. Tako je refleksija
sestavni del ekspertovega delovanja. Ne smemo pa pozabiti na teoretično izobraževanje, ki
ima v vseh fazah učiteljevega poklica pomembno vlogo.
Učitelj kot kritični in avtonomni profesionalec
Gre za neločljivo povezani kompetenci poklicnega ravnanja, ko se v konceptu kritičnega in
avtonomnega profesionalca povezujeta strokovna učinkovitost in etična odgovornost. Za
uresničevanje kompetenc morajo biti izpolnjeni notranji in zunanji pogoji. Notranji pogoji so
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v posamezniku, zunanji pa so proces šolanja, kultura šole in širša družba. Pri avtonomnem
učitelju je pomembna samopodoba. Učitelj mora biti pri presojanju neodvisen, a se mora
obenem zavedati potrebe po kooperativnem sodelovanju in konstruktivnem reševanju
problemov.

3. 3 Dejavniki učiteljevega profesionalnega razvoja
Dejavnike, ki vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj, lahko razdelimo na notranje in
zunanje. Notranji dejavniki so učiteljeva prepričanja, pojmovanja in subjektivne teorije.
Zunanji dejavniki so različne oblike formalnega izobraževanja in izpopolnjevanje učiteljev,
uvajanje novosti ter neformalni vplivi (Krečič, 2007, po Ivajnšič, 2009).
V nadaljevanju bom predstavila dejavnike, ki vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj. To so
učiteljeva pojmovanja in prepričanja, dodiplomsko izobraževanje, obdobje pripravništva,
strokovni izpit in mentorstvo, stalno strokovno izpopolnjevanje ter klima in kultura šole kot
organizacije.

3. 3. 1 Učiteljeva pojmovanja in prepričanja
Vpliv učiteljevih pojmovanj in prepričanj na njegova razmišljanja, doživljanja in ravnanja
ponazarjajo številni modeli.
Clark in Petersen (1986, po Ivajnšič, 2009) sta oblikovala model medsebojne povezanosti in
sovplivanja med učiteljevimi kognitivnimi procesi in učiteljevim ravnanjem ter posledicami
ravnanj. Model sta postavila v širši socialni kontekst. Drugi model, Korthagenov model
čebule (2003, po Ivajnšič, 2009), ponazarja plastovitost učiteljeve osebnosti in prepričanja
uvršča v eno globljih plasti. V najglobljem bistvu je učiteljeva avtentična osebnost
(psihofizične karakteristike). Sledi učiteljeva poklicna identiteta: kdo sem, kadar sem učitelj,
in kakšno je moje poslanstvo na šoli. Tretja plast predstavlja učiteljevo prepričanje o različnih
vidikih vzgojno-izobraževalnega dogajanja (učiteljevi mentalni modeli, pojmovanja o znanju,
učenju, pouku). Sledi plast kompetenc. Zadnja plast so metode in tehnike dela oziroma
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učiteljevo ravnanje. Tretji, Scheinov model (1998, Ivajnšič, 2009) pa prikazuje, kaj se dogaja
z učiteljem (intrapsihični procesi) v neki konkretni situaciji, preden se nanjo odzove.

3. 3. 2 Dodiplomsko izobraževanje
V današnjem hitro se spreminjajočem svetu postaja učiteljeva vloga čedalje zahtevnejša. Od
učitelja se pričakuje avtonomnost in sposobnost stalnega diagnosticiranja ter inoviranja lastne
pedagoške prakse. Od učitelja in celotne šole se zato zahtevata nenehno učenje in
profesionalni razvoj. Pomembna cilja pa postaneta priprava študentov na vseživljenjsko
učenje in kooperativno sodelovanje (Kalin in Valenčič Zuljan, 2004).
Že od leta 1975 po priporočilih Unesca lahko beremo o strategijah in načelih reforme
izobraževanja učiteljev:
• učitelja je treba usposobiti, da bo znal analizirati pedagoške situacije, in to ne le
teoretično, ampak tudi praktično, in da se bo v njih znašel;
• zavedati se mora, kateri model vzgoje in izobraževanja uresničuje, torej mora svoje
delo tudi teoretsko osmisliti;
• učitelja je treba izobraževati na take načine, kot pričakujemo, da jih bo uporabil pri
delu z učenci;
• izobraževanje učitelja mora biti del permanentnega izobraževanja;
• izobraziti je treba takega učitelja, ki bo vzgajal druge, obenem pa tudi sebe (Schwartz,
po Marentič Požarnik, 1987).
Pri dodiplomskem izobraževanju imajo uporabljene metode pomembno vlogo. Metode,
oblike, odnosi, v katerih poteka poučevanje, niso le pot ali način pridobivanja znanja, ampak
model poznejšega didaktičnega ravnanja. Večina študija poteka v hierarhičnih odnosih, v
obliki predavanj in reproduktivnih izpitov. Če bodoči učitelj ni imel priložnosti, da bi kakšen
projekt oblikoval sam ali v skupini in se tako podal na razburljivo iskanje novega, potem bo
tudi pri poučevanju težko navduševal učence ali zapustil tirnice frontalne učne oblike. V
nasprotnem primeru pa mu metode, zasnovane na skupinski dejavnosti, pomagajo dozoreti,
utrditi njegovo poklicno identiteto, pridobiti spretnosti pri uporabi različnih učnih metod in
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oblik, načinov podajanja in preverjanja ter gotovost in demokratičnost v medosebnih odnosih
z učenci, kolegi in starši (Marentič Požarnik, 1987).

3. 3. 3 Obdobje pripravništva, strokovni izpit in mentorstvo
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (110. člen) definira pripravnika
kot strokovnega delavca »na pripravniškem mestu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali
pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva, na katero ga razporedi ministrstvo z
namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela. Pripravnik je lahko tudi oseba, ki
nima pedagoško-andragoške oziroma specialno pedagoške izobrazbe, če ima ustrezno stopnjo
in smer izobrazbe, vendar pa mora ta kandidat pred opravljanjem strokovnega izpita za
področje vzgoje in izobraževanja pridobiti pedagoško-andragoška znanja po ustreznem
javnoveljavnem študijskem programu izpopolnjevanja« (Valenčič Zuljan et al., 2007 b).
Z vstopom študenta v proces poklicnega izobraževanja se začenja graditi »kultura uvajanja«
pripravnikov v širšem smislu, z vsebinami, izvajanjem študijskega procesa, s sprejetim in
skritim kurikulumom ter z neposrednim informiranjem o procesu pripravništva. V ožjem
pomenu pa se začenja »kultura uvajanja« s prvo zaposlitvijo v vzgojno-izobraževalni
organizaciji, kamor vstopajo pripravnik, mentor, ravnatelj in drugi zaposleni (Valenčič Zuljan
et al., 2006).
Terhart (1997, po Valenčič Zuljan et al., 2006) poudarja, da je za poklicni razvoj potrebno
veliko več kot le »dobro poučevanje«. Pomembne so socialne in druge moralne kompetence,
kot so sposobnost diagnosticiranja in sodelovanja s starši, kolegi in ravnateljem, učitelj pa
mora prispevati tudi k razvoju poklicne kulture na šoli in razmišljati o sebi kot o učitelju.
Terhart vidi učiteljevo kompetentno poklicno ravnanje v stalnem prepletanju kognitivne,
moralne in praktične dimenzije.
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Tabela 6: Poklicni razvoj po Terhartu

Vir: Terhart (1997, po Valenčič Zuljan et al., 2006)
Vstop v učiteljski poklic je občutljivo in odločilno obdobje v strokovnem razvoju učitelja.
Mnogi strokovnjaki menijo, da se pojavljajo številne pomanjkljivosti, med katerimi izstopata
preobremenjenost

pripravnika

ter

neustrezen

in

pomanjkljivo

sestavljen

program

pripravništva (Bizjak, 1997, po Ivajnšič, 2009).
V obdobju pripravništva ima veliko vlogo mentor, pri katerem je pomembna »ekspertnost« v
vlogi učitelja in tudi mentorja. Mentor je zato zelo pomemben dejavnik pri optimalnem
profesionalnem razvoju pripravnika. Lastnosti kakovostnega mentorja učitelju začetniku so
sposobnost razpiranja zakulisja dogajanja (zakaj tako, kako še …) in spodbujanje refleksije
pri pripravniku (Valenčič Zuljan et al., 2006).
Mentor mora imeti osebnostne in strokovne kvalitete. Smith in West-Burnham (1993, po
Valenčič Zuljan et al., 2006) navajata kvalitete, ki naj bi jih imel učitelj mentor:
• izkušen učitelj in strokovnjak za poučevanje svojega predmeta:
• spoštovan kolega (pri čemer ni nujno, da je najboljši praktik);
• dobro pozna šolo in šolski sistem;
• človek, ki je v sistemu dosegel določen položaj;
• empatičen;
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• dober reševalec problemov;
• racionalen mislec;
• človek z visoko samomotivacijo in motivator;
• strateg;
• človek, ki v kritičnih trenutkih ohrani mirno kri;
• človek z dobrimi komunikacijskimi sposobnostmi.
Ob koncu pripravništva mora pripravnik opraviti še strokovni izpit. Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (102. člen) opredeljuje strokovni izpit kot sestavni del
pripravništva, pripravnik pa ga opravlja pred iztekom pripravniške dobe. Strokovni izpit je
državni izpit in se ga opravlja pred državno izpitno komisijo (Valenčič Zuljan et al., 2007). A
izobraževanje učitelja se s tem še ne konča. Izobraževanje učiteljev je namreč nedokončan
proces, kar pomeni, da je učitelj »doživljenjski« učenec (Devjak in Polak, 2007).

3. 3. 4 Stalno strokovno izpopolnjevanje
Stalno strokovno izpopolnjevanje pomeni obliko vseživljenjskega izobraževanja strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki poleg študijskih programov za pridobitev izobrazbe
oziroma za izpolnjevanje pogojev zagotavlja možnost za obnavljanje, razširjanje in
poglabljanje znanja ter seznanjanje z novostmi ali pa služi za pridobitev temeljne licence, t. i.
pedagoško-andragoško izobraževanje. Bistveno pri nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju
je profesionalna, strokovna in osebnostna rast strokovnih delavcev, s čimer se poveča
kakovost celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema (Devjak in Polak, 2007).
Za doseganje učinkovitih ciljev usposabljanja je pomemben tudi organizacijski vidik. Analiza
Ministrstva za šolstvo in šport iz februarja 2004 je opozorila na različne šibke točke:
• prevelika razpršenost ponudbe;
• sistem je nepregleden;
• sistem je težko obvladljiv;
• premajhen delež programov, ki bi bili usmerjeni v profesionalne komponente
učiteljskega poklica;
28

Kocbek, J.: Študentova samoocena lastne kompetentnosti s področja učnih metod in oblik. Diplomsko
delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2011

• premajhna prepoznavnost evropskih trendov;
• izvedbe so prostorsko preveč oddaljene večini šol;
• prešibka povezava s sfero dela;
• ni dovolj občutljiv za pobude in dejanske potrebe šol in učiteljev; vloge in
odgovornosti posameznih nosilcev izobraževanja niso jasno definirane in razmejene
(Devjak in Polak, 2007, 35).

3. 3. 5 Klima in kultura šole kot organizacije
Učiteljev profesionalni razvoj je odvisen tudi od vodenja šole ter klime in kulture na šoli.
Šolsko vzdušje lahko omejuje ali pa spodbuja učiteljevo strokovno rast.
Loucks in Horsey (1987, po Ivajnšič, 2009) sta opredelila deset pogojev uspešnega
učiteljevega profesionalnega razvoja, ki vključuje elemente tako osebnega (individualnega)
kot institucionalnega razvoja:
• sodelovanje, kolegialnost;
• pripravljenost za tveganje, preizkušanje novega;
• pripravljenost za uporabo obstoječe osnove znanja;
• ustrezna uporaba nagrad in vzpodbud;
• podpora vodstva;
• vključenost vseh pri oblikovanju odločitev, zastavljanju in uresničevanju ciljev,
izvajanju in vrednotenju;
• vključenost v profesionalno učenje z načeli učenja odraslih in procesov spreminjanja;
• sprava med osebnimi in institucionalnimi cilji ter cilji javne šole nekega področja;
• umestitev profesionalnega razvoja v organizacijske strukture, filozofijo šole in okolja.
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4 POUK
Pouk je pojem, ki vključuje tri dejavnike: učitelje, učence ter učno snov (Strmčnik, 1999).

4. 1 Opredelitev pouka
Pouk lahko opredelimo kot načrten, organiziran in smotrn vzgojno-izobraževalni proces
poučevanja in učenja ter tudi vzgajanja. Poteka znotraj učne skupine, usmerjajo pa ga
usposobljeni ljudje, v zato urejenem okolju. V današnjem času je v ospredju dinamična
podoba, po kateri je pouk pestra, večdimenzionalna interakcija najrazličnejših subjektivnih in
objektivnih, individualnih in socialnih, snovnih in osebnih učnih situacij. Bosch jih je združil
v obrazec: Pouk = uv + su + si + ak. V tej definiciji je »uv« učna vsebina, »su« stanje
učencev (individualne dispozicije, izkušnje, motiviranost in odnos do učenja), »si« situacija
(kraj, čas, socialni odnosi, urnik), v kateri pouk poteka, »ak« pa so akcijske učne oblike in
metode. Dodati je treba še učitelja, ki ga avtor očitno vključuje v učno situacijo in akcijske
procese (Blažič et al., 2003).
Pouk ima po Strmčniku (2001) predvsem naslednje namene:
• samostojno in aktivno učenje učencev;
• smotrno in načrtovano socializiranje;
• kvalificiranje in personaliziranje mladih ter
• ohranjanje ter nadaljevanje izbranih kulturnih in civilizacijskih dobrin.

4. 2 Dejavniki pouka
Pri pouku sodelujejo trije dejavniki: učitelj, učenec in učna vsebina. Dejavnike je mogoče
prikazati z didaktičnim trikotnikom. Pouk zajema vse tri dejavnike, če katerega izmed njih ni,
to ni več pouk (Tomić, 2003).
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Tabela 7: Didaktični trikotnik

Vir: Tomić, 2003

Učitelj organizira in vodi učni proces, učenci pridobivajo znanje, razvijajo sposobnosti in
pridobivajo vrednote, učne vsebine pa so didaktično predelane znanstvene vsebine (Kubale,
1999).
Vendar se tej shemi očita statičnost, saj zanemarja komponente pouka, zlasti učne cilje in
objektivnost ter subjektivno determiniranost učnega okolja. Obogatena učna struktutra
postavlja učenca v središče, vsi preostali dejavniki pouka pa so mu podrejeni.
Tabela 8: Dejavniki pouka

Vir: Blažič et al., 2003
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Iz strukture lahko razberemo, da je učenec v ospredju. Na vrhu trikotnika so učni cilji, iz česar
lahko sklepamo, da sta jim učna vsebina in učna tehnologija podrejeni. Učitelj je tisti
dejavnik, ki povezuje vse dejavnike, hkrati pa so z njim vred pod vplivom antropogenega in
socialno-kulturološkega izhodišča. Antropogeno izhodišče varuje humanost in demokratičnost
pouka, pravice učencev in tudi posameznika, njihov subjektni in individualni položaj.
Specifična pogojenost učne situacije pa predstavlja sociokulturno izhodišče. Vsak razred ima
posebno intimnejšo socialno klimo. Razredne učne situacije so vpete v šolsko klimo in preko
nje v širšo družbeno skupnost (Blažič et al., 2003).

4. 3 Naloge pouka
Pouk je učni proces, kjer se uresničujejo naslednje naloge (Tomić, 2003):
• Materialne ali izobraževalne naloge pouka omogočajo učencem pridobiti znanje o
objektivni stvarnosti. Učenci naj bi osvojili sistem dejstev in posplošitev, ki izhajajo iz
učnih vsebin, to znanje pa naj ima aktiven značaj, da se učencem omogoči smotrno
delovanje. Pridobljeno znanje pa mora imeti tudi praktičen značaj. Učence se mora že
med učnim procesom usposabljati, da pridobljeno znanje tudi praktično uporabljajo.
• Funkcionalne naloge pouka zajemajo razvijanje človeških sposobnosti, da bodo učenci
pridobljeno znanje ustvarjalno uporabljali. Med funkcionalne naloge sodi tudi
razvijanje sposobnosti učencev za samostojno učenje, za samoizobraževanje.
• Vzgojne naloge pouka so povezane z materialnimi in funkcionalnimi nalogami ter iz
njih tudi izvirajo. Pouk ne vpliva samo na intelektualno sfero učencev, ampak učenci v
učnem procesu razvijajo sistem vrednot, stališč, motive, navade, podobo o sebi in čut
za odgovornost. K temu prispevajo tudi organizacijska dela, kot so učne oblike in
metode. Učenci s tem razvijajo lastnosti, kot so natančnost, rednost, kritičnost in
kultura dela. Vpliv pri vzgojnih nalogah pouka ima učiteljeva osebnost.
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5 UČNE METODE
Izraz metoda izvira iz grškega jezika (gr. methodos) in pomeni pot, način dela ali načrtni
postopek za doseganje postavljenih ciljev (Kubale, 2008).
Učne metode so preverjeni načini učinkovite komunikacije med učiteljem in učenci na vseh
stopnjah učnega procesa (pripravljanje, obravnavanje učne vsebine, vadenje, ponavljanje,
preverjanje znanja, sposobnosti in spretnosti). Učne metode se ne nanašajo samo na učiteljevo
delo, ampak tudi na delo učencev (Tomić, 2003).

5. 1 Verbalna učna metoda
V skupino verbalnih metod uvrščamo metodi razlage in razgovora.
Razlaga

Metoda razlaganja je akromatska ali monološka metoda, kar pomeni, da govori samo eden,
bodisi učitelj bodisi učenec. Ustna razlaga ima svoje mesto v sodobni šoli, saj je beseda vir
informacij in sredstvo sporazumevanja. Prednosti metode razlage so v tem, da je ekonomična
glede časa ter da omogoča sistematično in pregledno obravnavo snovi. Metoda pa ima tudi
pomanjkljivosti, kot sta pasivnost učencev in enosmerna vsiljena komunikacija, poleg tega pa
tudi ne ustreza tistim učencem, katerih spoznavni sistem je avditiven ali slušni. To so razlogi,
zaradi katerih ne smemo pretiravati z uporabo te metode in jo moramo nujno povezovati z
drugimi metodami. Uporabimo jo takrat, ko učenci nimajo ustreznih izkušenj in če je vsebina
abstraktna (Tomić, 2003).
Pri metodi razlage je učiteljev govor pomemben in mora ustrezati določenim splošnim
zahtevam (Tomić, 2002):
• učiteljeva razlaga, artikulacija in dikcija morajo biti slovnično pravilne;
• konstrukcija govora mora biti preprosta;
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• direktni govor naj občasno zamenja indirektnega, prikazovanje v tretji osebi naj
zamenja prikazovanje v prvi osebi;
• pomembna je intonacija govora (občasno dvigovanje in zniževanje glasu);
• večino časa je treba govoriti zmerno glasno, vendar mora učitelj kdaj pa kdaj glas tudi
okrepiti ali utišati;
• tempo govora mora biti primeren, ne prehiter in ne prepočasen;
• učitelj se mora zavedati, da komunicira besedno in nebesedno, zato k izrazitosti
govora prispevata tudi gestikulacija (gibi telesa, s katerimi se govor podkrepi) in
mimika.
Metoda razlage se je zelo utrdila, zato poznamo različne oblike razlaganja, kot so (Tomić,
2003):
• pripovedovanje,
• opisovanje,
• pojasnjevanje,
• predavanje itd.

Razgovor
Metoda razgovora (pogovora) je način dela pri pouku v obliki dialoga med učenci in učiteljem
pa tudi med učenci samimi. Imenuje se tudi dialoška ali erotematska (gr. erotema – vprašanje)
metoda. Vprašanje in odgovor sta temeljni strukturi razgovora (Tomić, 2003).
Pogovor mora biti vsebinsko jasno zgrajen, jasno usmerjen k postavljenim ciljem, jezikovno
dovolj kakovosten, razločen in komunikacijsko ustrezen. Komunikacija mora biti
uravnovešena, kar se kaže v pogostosti sodelovanja učencev in v učiteljevem spodbujanju ter
upoštevanju sodelovanja (Kramar, 2009).

Vprašanja pri pogovoru nam pomagajo razumeti svet, spretnosti pri postavljanju vprašanj pa
krepijo našo samozavest, ko se znajdemo v vlogi učečega. Pomembna so pri reševanju
problemov, snovanju rešitev in uveljavljenju sprememb. Postavljanje vprašanj pomaga
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učencem pri tem, da so dejavni v svojem svetu in širšem kontekstu demokratične družbe
(Godinho in Wilson, 2008).

Vprašanja pri učencih lahko (Godinho in Wilson, 2008):
• vzbudijo zanimanje,
• usmerijo razmišljanje,
• osredotočijo pozornost,
• spodbujajo kritičnost,
• utrdijo naučeno snov,
• strukturirajo učenje neke snovi,
• kaj ovrednotijo,
• spodbudijo razmišljanje o učenju,
• pomagajo razjasniti razumevanje,
• oblikuje mišljenje,
• pomagajo vzpostaviti povezave,
• sprožijo nadaljnja vprašanja.
Učitelj mora vprašanja razporediti med vse učence in upoštevati zaporedje:
VPRAŠANJE

PREMOR

POZIV UČENCU

ODGOVOR UČENCA

PREMOR

POVRATNA INFORMACIJA

Dober odgovor na vprašanje je natančen, učenec mora jasno izraziti, kaj hoče povedati,
logično oblikovan in jezikovno pravilen (Kramar, 2009). Učiteljeva povratna informacija naj
ne bi bila nikoli zgolj kritika, ampak naj bi učitelj učencu povedal, kaj je bilo v odgovoru
dobro in kaj lahko še izboljša (Tomić, 2003).
Pri pouku lahko uporabljamo različne oblike pogovora:
Katehetski razgovor: ta oblika pogovora se uporablja pri ponavljanju in preverjanju eksaktnih
podatkov, pri reproduciranju definicij, pravil, zakonov (Tomić, 2002). Sestavljen je iz kratkih,
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zelo določenih (enopomenskih) vprašanj, ki učenca usmerjajo k oblikovanju kratkih,
predvsem spominskih odgovorov.
Sokratski razgovor: ta oblika pogovora predpostavlja, da učenec že pozna odgovor, le z
ustreznimi vprašanji ga moramo »izvleči« iz njega. Uporabljajo se alternativna vprašanja in
induktivna pot.
Hevristični razgovor: pri tej obliki pogovora učenci na induktiven način oziroma postopoma
iščejo odgovore in iz njih ob verigi učiteljevih vprašanj izpeljujejo posplošitve. Hevristični
pogovor je primeren za problemsko obravnavo nove snovi in za razširjanje znanja.
Diskusija: ta oblika je primerna za starejše učence, ki imajo že določeno znanje in dobro
razvite govorne spretnosti. Diskusija je lahko zelo napeta in dinamična. Vsi sodelujoči se
morajo na to obliko pogovora dobro pripraviti. Problem obravnave pa mora biti takšen, da
učence privlači in jih motivira za sodelovanje (Kramar, 2009). Diskusija kot oblika dialoga je
značilna za demokratični družbeni sistem, zato se pri pouku izvaja demokratizacija sistema
življenja in dela v šoli. To je najvišja in ekstenzivna oblika razgovora. Postavljajo se mnenja
drugo nasproti drugemu, krešejo se argumenti sogovornikov, navajajo se novi argumenti,
izražajo se stališča in odkrivajo se nove rešitve (Poljak, 1991).
Prosti razgovor: ta oblika je podobna razgovoru v vsakdanjem življenju, vendar je razgovor
povezan z določeno učno vsebino. Razvija se prosti dialog, pri katerem ni vnaprej določen
potek razgovora. Vprašanja zastavljajo učitelj in učenci (Poljak, 1991).

5. 2 Demonstracijska učna metoda
Pri demonstracijski metodi učenci opazujejo predmete, procese, dejavnosti in pojave. Učitelj
demonstrira (kaže), učenci opazujejo. Cilj demonstracije ni, da bi učenci čim več poskušali
videti, ampak da opazujejo in zaznajo to, kar je bistveno na objektu ali pri procesu. Funkcija
demonstriranja je miselna aktivacija. Demonstracija omogoča učencem posplošitev ali
generalizacijo, zato mora biti na vrsti pred posploševanjem. Demonstriranje naravnih pojavov
in predmetov v naravnem okolju ni vedno možno, zato uporabljamo modele, pojave in
predmete pa ilustriramo s skico, filmom, videoposnetkom (Tomić, 2003).
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Demonstriramo lahko dinamične pojave, statična stanja in aktivnosti. Demonstracijo
aktivnosti lahko razdelimo v štiri skupine: praktične, izrazne (govor, branje, pisanje, risanje,
slikanje, petje, igranje, izražanje z mimiko in gestami, gibi celotnega telesa in delov telesa),
senzorične (učitelj opozarja na čutne kvalitete) in intelektualne (izvajanje intelektualnih
operacij in intelektualna dejanja v celoti) (Poljak, 1991).

5. 3 Dokumentacijska učna metoda
Dokumentacijsko metodo se največkrat uporablja za poglabljanje, širjenje in sistematiziranje
znanja. Uporabimo jo lahko tudi za pridobivanje novega znanja. Učitelji se pri tej metodi
poslužujejo najrazličnejšega besedilnega gradiva, kot so učbeniki, leposlovne in
poljudnoznanstvene knjige, priročniki, delovni zvezki, učni listi, časopisi, različne revije ...
Besedila lahko predstavljajo osnovni ali dodatni vir znanja (Tomić, 2003).
Učitelji lahko vključujejo besedila na različne načine (Kramar, 2009):
• Učitelj prebere del besedila, učenci ga komentirajo.
• Učenci dele besedila preberejo sami in se o prebranem pogovorijo z učiteljem, med
seboj v skupinah ali v dvojicah.
• Učenci preberejo del besedila, podčrtajo besede, ki jih ne razumejo, jih pojasnijo z
uporabo slovarja in razložijo, kaj so spoznali in kako besedilo razumejo.
• Učitelj novo snov poveže z besedilom v učbeniku. Učence usmeri, da si izpišejo iz
učbenika tisto, kar jim je posredoval.
• Učitelj pripravi vprašanja, na katera učenci odgovorijo v pisni obliki.
• Učenci o prebranem besedilu naredijo povzetke ali širša poročila.
Pri učencih pa je treba razvijati kritično branje, zato jim učitelj lahko pomaga, da si
postavljajo podrobna vprašanja, kot so (Tomić, 2003):
• Kako lahko to uporabim?
• Se s tem strinjam?
• Je v tem kaj neresničnega?
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• Je v tem še kaj skritega?
• Kako se to navezuje na moje znanje?
• Če je to res, kaj še sledi?

5. 4 Operacijska učna metoda
Laboratorijsko-eksperimentalna metoda
Ta metoda omogoča intenzivno miselno, čustveno in ustvarjalno izvedbo dejavnosti učencev.
Pri tej metodi gre za umetno izvajanje naravnih pojavov z namenom, da jih učenci načrtno
opazujejo. Prednost metode je v tem, da lahko pogoje spreminjamo v skladu s cilji
preučevanja in da lahko eksperiment tudi ponovimo. Metodo uporabljamo pri tistih
predmetih, kjer je možno izvajati laboratorijske vaje in eksperimente (Tomić, 2003).
Metoda praktičnih del
Metoda praktičnih izdelkov
Metoda praktičnih izdelkov temelji na transformiranju surovin v nek izdelek (npr. izdelovanje
maket, ptičje krmilnice …). Praktično manipulativno delo temelji na dejavnosti učenca, pri
čemer moramo poudariti uporabo znanja pri reševanju praktično manipulativnih nalog.
Učenci pridobivajo znanje o strukturi in funkciji določenih materialov, surovin, procesu dela,
delovne izkušnje, spretnosti, navade, odnos do dela in motivacijo v delovnem procesu
(Lavrnja, 1996).

Metoda pisnih del
Poljak (1991) za metodo pisnih del meni, da je temeljni pogoj obvladanje tehnike pisanja. Z
razvojem tehnike pisanja se hkrati obvladuje tudi spretnost branja. Pisanje je učna metoda, ki
jo uporabljajo učitelji in učenci. Učitelji med poukom pišejo predvsem na šolsko tablo.
Pisanje na tablo pa mora biti pregledno strukturirano, da se osvoji logična struktura vsebin. Z
uporabo barvaste krede se učinkovitost pisanja stopnjuje. Učitelj uporablja pisanje tudi pred
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in po pouku, medtem ko učenec metodo pisanja uporablja skoraj pri vsaki uri. Glede na
samostojnost avtor loči vezane, na pol vezane in samostojne pisne izdelke.
Vezani pisni izdelki
Med vezane pisne izdelke prištevamo prepisovanje formulacij s table, delov besedil itd.
Vezani se imenujejo zato, ker so učenci vezani na določeno besedilo.
Na pol vezani pisni izdelki
To so pisni izdelki, ki nastanejo, ko učenci dobijo vnaprej določeno vsebino v nekem viru
znanja (besedilu, pri ustni razlagi …), vendar se lahko o tej vsebini prosto pisno izražajo.
Primer na pol vezanih izdelkov so nareki, dopolnjevanje besedila, pisni odgovori na
vprašanja, zapiski, miselni vzorci itd.
Samostojni pisni izdelki
Imenujemo jih lahko tudi prosti pisni izdelki. Učenci prosto izbirajo vsebino in se o tej
vsebini prosto pisno izražajo. Lahko imajo obliko pripovedovanja, opisovanja, poročanja,
razlaganja, primerjanja, razpravljanja, pojasnjevanja ipd. Razvrstimo jih v več skupin:
• prošnje, pisma, dnevniki, poročila;
• osnutki, teze, naloge;
• poročila, ocene;
• referati, razprave;
• književna dela;
• študije in znanstvena dela.
Metoda grafičnih del
K metodi grafičnih del prištevamo grafično in ilustrativno dejavnost, kjer se učenci izražajo s
slikami, risbami, simboli, ilustracijami, shemami, skicami, diagrami, načrti, modeli (Lavrnja,
1996). Z risanjem lahko izrazimo različne učne vsebine. Grafične znake uporabljamo pri
zemljepisu, kjer se uporabljajo topografski in kartografski znaki, pri fiziki jih uporabljamo za
fizikalne mehanizme in instrumente, v gradbeništvu se uporabljajo grafični znaki. Z risanjem
grafičnih simbolov (npr. prometni znak, peterokraka zvezda) lahko učenci izrazijo ideje,
misli, čustva, družbene odnose … Pri pouku se uporabljajo tudi geometrijske risbe, ki so s
črtami natančno matematično določene, in tehnično risanje. Učenci lahko grafično izražajo
kvantna razmerja z diagramom ali grafikonom, shematično rišejo predmete in prikazujejo
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procese, rišejo na podlagi opazovanja, konkretizirajo abstrakcije, ilustrirajo fabule itd. (Poljak,
1991).

Metoda igralnih improvizacij
Igralne improvizacije, npr. igranje vlog, zahtevajo od posameznika, da prevzame identiteto
nekoga drugega in ravna tako, kot misli, da bi ravnal nekdo drug. Lahko pa ostane »on sam«
in se odzove, kot misli, da bi se odzval v neznani ali konfliktni situaciji. Metoda se uporablja
predvsem za učenje na področju medosebnih odnosov (Marentič Požarnik, 1987).
Avtorica (prav tam) navaja možne pozitivne učinke:
• učenci neposredno osredotočijo svojo pozornost na nek problem;
• postanejo bolj občutljivi za lastna in druga čustva, stališča in ravnanja;
• ugotavljajo, do kolikšne mere čustva določajo ravnanje;
• varna situacija pri pouku omogoča uporabo pridobljenega znanja, trening spretnosti in
nadzor čustev;
• učenci imajo možnost za spreminjanje svojih ustaljenih stališč in ravnanj.

6 UČNE OBLIKE
Učne oblike so socialne oblike, v katerih se izvaja učni proces (učenje in poučevanje) (Tomić,
2003). Oblike pa ne nastajajo same od sebe, ampak se mora zanje odločiti učitelj. Odločitev
učitelja, katero obliko bo izbral, je odvisna od različnih dejavnikov in okoliščin (Kramar,
2009).
Tomićeva (2003) govori o neposrednem poučevanju (frontalni učni obliki) in posrednem
poučevanju (skupinski in individualni učni obliki, delu v paru).
Kubale (2003) o uporabi učnih oblik pravi, da sodobna didaktika nobene učne oblike ne
postavlja na prvo mesto. Frontalna učna oblika pa naj se uporablja samo takrat, ko to
narekujejo pedagoški ali didaktični razlogi. Učitelji naj pogosteje uporabljajo skupinsko učno
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obliko, delo v dvojicah in individualno učno obliko. Nikakor pa naj ne prevladuje frontalna
oblika, ker s to obliko ni mogoče realizirati vseh ciljev sodobnega pouka.

6. 1 Frontalna učna oblika
Pedagog Jan A. Komenski (1592–1670) je začetnik frontalne učne oblike, saj je v času
razvijajočega se kapitalizma organiziral šolanje večjih skupin. Industrija je potrebovala
delavce s splošno in strokovno izobrazbo, zato so se potrebe po izobrazbi povečale. Komenski
je menil, da je optimalno število za frontalni pouk sto učencev, medtem ko so v Angliji po
Bel-Lancastrovem sistemu v to učno obliko vključevali tudi do 600 učencev. Danes naj bi
bilo v frontalno učno obliko vključenih od 25 do 32 učencev (Kubale, 1999).
Bistvo frontalnega pouka je, da je učitelj v neposrednem razmerju z učenci in učno vsebino.
Učitelj istočasno poučuje vse učence in tudi vsi učenci spremljajo njegovo delo. Vsi učenci so
pod neposrednim učiteljevim vodstvom in skupaj delajo pri istih nalogah (Poljak, 1991).
Učitelj v učnem procesu razlaga, demonstrira, ponavlja, sintetizira, analizira in sprašuje
(Tomić, 2003).

Slika 1: Razpored pohištva pri frontalni obliki (Tomić, 2003)

Frontalna oblika je zelo stara, prevladovala je v stari šoli, vendar se je zaradi pozitivnih
lastnosti ohranila vse do danes. Prednosti so (Poljak, 1991):
• ekonomičnost;
• učitelj istočasno deluje z vsemi učenci in pri tem preverja, ali ga vsi učenci spremljajo;
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• učenci spremljajo način izražanja in se imajo tudi sami priložnost verbalno izražati;
• delo se isti čas začne in konča;
• dobri učenci spodbujajo slabše;
• razvija se kolektivna delovna disciplina;
• učitelj vodi učence po najzahtevnejši poti k cilju.
Avtor (prav tam) navaja tudi slabe strani frontalnega dela:
• pouk je težko individualizirati (prilagoditi težavnost, tempo posameznim učencem);
• stopnjo dojemanja je mogoče preverjati samo ob določenem številu učencev (z letečim
izpraševanjem);
• ni sodelovanja med učenci, ker jih ovira skupno delo;
• vsi učenci niso v enaki meri aktivirani;
• ker se delo v precejšnji meri uniformira, deluje monotono;
• heterogenost se reducira na umetno homogenost razreda;
• učitelj učencem prinese vse na krožniku (psihologija zajedavstva).

6. 2 Individualna učna oblika
Individualno delo se nanaša na posameznika in na njegovo samostojno delo. Vsak učenec
rešuje dobljeno nalogo sam zase (Poljak, 1991).
Učiteljeva naloga je v glavnem instrukcijska oziroma organizacijska. Učence je treba načrtno
in postopno usposabljati za samostojno delo (samostojno planiranje, izvajanje in kontrolo
rezultatov). Pripravljamo jih za samoizobraževanje (Kubale, 2003).
Učitelj daje navodila o nalogah dela, o načinu dela, o pravilih dela. Taka navodila so lahko na
tiskanem gradivu (npr. testih) oziroma na učnem listku (Poljak, 1991).
Individualna oblika ima naslednje prednosti (Kubale, 2003):
• samostojno reševanje problemov;
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• učenci so prisiljeni aktivirati svoje znanje in sposobnosti;
• individualna oblika je primerna predvsem pri vadenju branja, pisanja, risanja in pri
praktičnem delu;
• omogočena sta individualni stil in tempo dela;
• učence usposabljamo za samoizobraževanje.
Pomanjkljivosti te učne oblike so (Kubale, 2003):
• pretirano delo v individualni učni obliki lahko slabo vpliva na sposobnost ustnega
izražanja;
• učenci porabijo veliko časa za zahtevne naloge;
• pretirana uporaba te oblike lahko slabo vpliva na socializacijo.
Pri individualnem delu imamo tri korake učnega procesa: frontalni uvod, individualno delo
učencev in frontalni zaključek. Frontalni uvod je enak frontalni učni obliki pouka, kjer se
naloge razdelijo med posamezne učence. Najpogosteje se jih pripravi v pisni obliki. V
glavnem delu poteka samostojno delo učencev. Osnovni elementi so zbiranje podatkov,
proučevanje vsebin, izdelava zapiskov in pripravljanje poročila. Zaključni del je spet
frontalen, osnovni elementi pa so poročanje o delu posameznih učencev, razgovor po
poročanju in učiteljev integralni zaključek (Kubale, 1999).

6. 3 Delo v paru
Pri delu v parih se učenci razdelijo v dvojice, kjer samostojno osvajajo nove učne vsebine ali
pa ponavljajo ter utrjujejo že pridobljeno znanje. Učenci se lahko v parih pripravljajo na teste,
izdelujejo domačo nalogo, medsebojno preverjajo znanje itd. S to metodo lahko odpravimo
slabosti individualne in frontalne učne oblike. Metoda ima pozitivne lastnosti skupinske
oblike (Kubale, 2001).
Glede priprave in poteka dela je delo učencev v dvojicah preprostejše od skupinskega dela,
etape učnega procesa pa so enake (Kubale, 2001). Uvodni del je v frontalni obliki, v glavnem
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delu učenci samostojno delajo v dvojicah, zaključni del je v frontalni učni obliki, kjer gre
predvsem za plenarno poročanje (Kubale, 1999).

Slika 2: Etape učnega procesa pri delu v paru (Kubale, 1999)
Dobre in slabe lastnosti dela v dvojicah lahko primerjamo s skupinsko učno obliko (Kubale,
2001).

6. 4 Skupinska učna oblika
Skupinska učna oblika poteka tako, da se v okviru razrednega kolektiva občasno oblikujejo
manjše skupine učencev. Učenci po skupinah samostojno delajo določene naloge, na koncu pa
z rezultati seznanijo sošolce in učitelja (Tomić, 2003).

44

Kocbek, J.: Študentova samoocena lastne kompetentnosti s področja učnih metod in oblik. Diplomsko
delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2011

Slika 3: Ureditev pohištva pri skupinskem delu (Tomić, 2003)
Pomembna vprašanja, ki si jih mora zastaviti učitelj, preden oblikuje skupine, so: kaj je
namen skupinskega dela, koliko učencev naj bo v skupini, po katerih kriterijih naj bodo
skupine sestavljene. Skupina je socialna enota, oblikovana po teoretično utemeljenih vidikih.
Skupinsko delo mora pomeniti skupno delo vseh, nikakor pa ne samo skupno sedenje. Zelo
pomembno je sodelovanje, dogovarjanje, posvetovanje, komentiranje, zato delo v skupinah ne
sme potekati v popolni tišini. V skupini naj bi bili najmanj trije člani, čeprav so se v šolski
praksi kot najučinkovitejše izkazale skupine, ki štejejo od tri do pet članov. Dva člana še ne
predstavljata skupine, saj pri nesporazumu manjka tretje stališče. Tako šele tretji član
omogoči diskusijo in iskanje rešitev. Če je v skupini preveč učencev, pa to ovira njeno delo in
hitro se lahko zgodi, da se oblikujejo podskupine, kar pa je v nasprotju z delom (Kubale,
1999).
Tomićeva (2003) navaja ugotovitve o velikosti skupin:
• pripadnost skupini upada z naraščanjem števila članov;
• v petčlanski skupini je soglasje večje kot v dvajsetčlanski;
• ljudje menijo, da so uspešnejši v manjših skupinah;
• komunikacija v večjih skupinah se usmeri v neformalno vodjo;
• v manjših skupinah lahko vsak pove svoje mnenje;
• z večanjem skupine narašča stopnja avtokratskega vodenja itd.
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Za uspešno delo, ustvarjalnost in domiselne rešitve v skupini so pomembne osebnostne
lastnosti. Pri oblikovanju skupin je pomembno vprašanje, kako oblikovati skupine, zato
Tomićeva (2003) navaja tehnike razvrščanja ljudi v skupine:
• naključen izbor;
• dogovor kandidatov;
• kandidate določimo;
• tehnika mandatarjev (mandatar določi osebe, s katerimi bi sodeloval);
• uporaba Morenove sociometrije (vsak član na listek napiše tri osebe, s katerimi bi
sodeloval, sledi grafična obdelava).
Pri skupinskem delu je pomembno, da ima vsak član določeno funkcijo. Učitelj naj poleg
časovne omejitve določi še funkcijo vsakemu učencu. Funkcije v skupini so (Tomić, 2003):
• poročevalec (poroča o izidu dela);
• oblikovalec (pripravi slikovni prikaz izdelka skupine);
• povezovalec (povezuje skupino in skrbi);
• testator idej (preverja, ali je skupina na pravi poti);
• zapisovalec (zapiše delne rešitve, pomaga oblikovalcu in poročevalcu).
Pomemben faktor pri skupinskem delu je komunikacija, saj je to osnova vseh socialnih
dogajanj. Skupina s komunikacijo analizira problem, prinaša odločitve in usklajuje delo
posameznikov, spozna in reši svoje notranje težave, prihaja v stik z drugimi skupinami in tako
povezuje ideje različnih skupin v celoto. Za dosego cilja je potrebna spontana komunikacija
(Tomić, 2003).
Skupinsko delo pa je treba organizirati. Na začetku je frontalni uvod, kjer učitelj najprej
seznani učence z načrtom dela, jih uvede v tehniko dela ter opozarja na morebitne nevarnosti
in probleme. Učenci se nato razdelijo v skupine in dobijo učne liste. Učni listi vsebujejo
nalogo, gradivo in informacije o načinu dela. Sledi delo po skupinah. Po končanem delu
zastopniki posameznih skupin poročajo o rezultatih svojega dela. S poročanjem preidemo k
frontalnemu delu, kjer se sintetizirajo rezultati vseh skupin (Poljak, 1991).
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Slika 4: Etape učnega procesa pri skupinskem učnem delu (Kubale, 1999)
Kubale (1999) navaja številne prednosti in slabosti, ki jih ima skupinska oblika. Prednosti
skupinske oblike so:
• učenci razvijajo komunikacijo;
• sodelovanje v skupini;
• usposabljajo se za skupinsko delo (s to obliko se bodo srečali na različnih področjih v
življenju);
• razvijanje demokratičnosti;
• razvijanje individualnih sposobnosti pri delu v skupini;
• primerna oblika za ponavljanje.

Slabe strani skupinskega dela so:
• za delo je potrebno veliko časa;
• z različno učno vsebino učenci ne spoznajo podrobno vsebin, ki so jih obravnavale
druge skupine;
• oblika ni primerna za obravnavo zahtevne učne snovi.
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7 DIDAKTIČNE KOMPETENCE UČITELJEV ZAČETNIKOV S
PODROČJA UČNIH OBLIK IN METOD
Za učitelja začetnika sta pomembna teoretično didaktično znanje s področja učnih metod in
oblik, ki mu pomaga pri ustreznem izboru učnih metod in oblik ter oblikovanju učnega
procesa, ter ustrezna didaktična usposobljenost za izvajanje le-teh. Didaktične kompetence se
kažejo v znanju in sposobnostih učitelja, da vedno znova za vsako učno uro ustrezno
organizira izobraževalni proces in oblikuje najustreznejše didaktične situacije, da bi vsi učenci
dosegali postavljene cilje (prirejeno po Kramar, 2009).
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8 EMPIRIČNI DEL

8. 1 Opredelitev problema
Učitelj se skozi leta uči in raste, se pravi, da se profesionalno razvija. Na profesionalni razvoj
učitelja vplivajo različni dejavniki: dodiplomsko izobraževanje, pripravništvo, mentorstvo,
stalno strokovno izpopolnjevanje, njegova pojmovanja in prepričanja, zbornična klima, kolegi
in sistem napredovanja.
Razvoj učiteljskih kompetenc se po Marentič Požarnikovi (2006, po Valenčič Zuljan et al.,
2007) nanaša na tri komponente. Prva komponenta je spoznavna in vključuje znanje ter
razumevanje, druga je akcijska in zajema poklicne spretnosti, zadnja pa je čustvenomotivacijska, vključuje pa stališča in vrednote učitelja.
V svojem diplomskem delu sem se osredotočila na didaktično kompetentnost, predvsem z
vidika učnih metod in oblik.
Namen moje raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri se študenti četrtega letnika razrednega
pouka čutijo usposobljene na področju učnih metod in oblik. Poskušala sem ugotoviti tudi,
kako po mnenju študentov pedagoška praksa vpliva na njihovo usposobljenost z vidika učnih
metod in oblik, kateri dejavniki vplivajo na izbor učnih oblik in metod, ki so jih izbrali
študenti, ter katere učne metode in oblike uporabljajo največkrat in katere najmanjkrat.

8. 2 Raziskovalna vprašanja
Kateri dejavniki vplivajo na študentovo odločitev za vpis na študij na pedagoško fakulteto,
program razredni pouk?
Ali bi se študenti ponovno odločili za študij na pedagoški fakulteti, program razredni pouk, če
bi se ponovno odločali?
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Kako študenti presojajo vpliv različnih dejavnikov na učenčeve dosežke pri pouku?
Kako dobro so študenti razrednega pouka po lastni presoji usposobljeni na področju
poznavanja učnih metod?
Kako dobro so študenti razrednega pouka po lastni presoji usposobljeni z vidika obvladanja
učnih metod?
Kako dobro so študenti razrednega pouka po lastni presoji usposobljeni z vidika poznavanja
učnih oblik?
Kako dobro so študenti razrednega pouka po lastni presoji usposobljeni z vidika obvladanja
učnih oblik?
V kolikšni meri je pedagoška praksa po presoji študentov vplivala na razvoj kompetenc z
vidika obvladanja učnih metod in oblik?
Kateri dejavniki so vplivali na študentov izbor učnih metod v procesu vodenja pouka na
pedagoški praksi?
Kateri dejavniki so vplivali na študentov izbor učnih oblik v procesu vodenja pouka na
pedagoški praksi?
Katere učne metode so največkrat in katere najmanjkrat uporabljali na pedagoški praksi?
Katere učne oblike so največkrat in katere najmanjkrat uporabljali na pedagoški praksi?
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8. 3 Raziskovalna metoda
Pri raziskovalnem delu sem uporabila deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja.

8. 4 Vzorec
Raziskava temelji na vzorcu študentov Oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete
Univerze v Ljubljani, ki so bili v študijskem letu 2010/2011 vpisani v četrti letnik. V raziskavi
je sodelovalo 99 študentov. Vsi študenti so že opravili pedagoško prakso.

8. 5 Pripomočki
Za namene raziskave sem sestavila vprašalnik.

8. 6 Postopek zbiranja
Podatke sem zbrala s pomočjo vprašalnika. Študentom sem podala navodila za reševanje
vprašalnika, prav tako sem jim bila na voljo za vsa dodatna pojasnila.

8. 7 Obdelava podatkov
Podatki so prikazani tabelarično, slikovno in opisno. Uporabila sem naslednje statistične
postopke: frekvence, %, srednjo vrednost, standardni odklon.
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8. 8 Rezultati in interpretacija

8. 8. 1 Vpliv različnih dejavnikov na študentovo odločitev za vpis na študij
na pedagoško fakulteto, program razredni pouk
Tabela 9: Vpliv različnih dejavnikov na študentovo odločitev za vpis na pedagoško fakulteto,
program razredni pouk
Aritmetična Standardni
Minimum Maksimum sredina
odklon
ker me veseli delo z otroki

1

5

4,33

0,979

ker je učiteljska plača redna

1

5

2,37

1,290

ker je program na fakulteti

1

5

2,33

1,107

ker študij ni težak

1

5

2,25

1,335

ker imam zagotovljeno

1

5

1,92

1,175

1

5

1,68

1,194

1

5

1,55

1,013

dobro zasnovan

službo

ker se je v program vpisal/a prijatelj/-ica
ker so starši učitelji

Pri odločitvi študentov za vpis na pedagoško fakulteto, program razredni pouk, najbolj izstopa
dejavnik, da jih veseli delo z otroki. Aritmetična sredina podanih ocen je 4,33 in tudi
standardni odklon je najmanjši, in sicer 0,979. Preostali dejavniki imajo bistveno nižjo
aritmetično sredino, po vrsti pa si sledijo: ker je učiteljska plača redna, ker je program na
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fakulteti dobro zasnovan, ker študij ni težak, ker imam zagotovljeno službo, ker se je v
program vpisal/-a prijatelj/-ica in ker so starši učitelji.

8. 8. 2 Ponovna odločitev za študij na pedagoški fakulteti, program razredni
pouk
Tabela 10: Prikaz odločitve za študij na pedagoški fakulteti, program razredni pouk
Število

Odstotek

da

63

63,6

ne

13

13,1

ne vem

23

23,2

skupaj

99

100,0

Če bi se študenti ponovno odločali za študij, bi se jih 63,6 odstotka ponovno vpisalo na
pedagoško fakulteto, program razredni pouk, 23,2 odstotka študentov ni odločenih, 13,1
odstotka študentov pa se ne bi odločilo za ta študij, če bi se ponovno odločali.

Slika 5: Ponovna odločitev za študij na pedagoški fakulteti, program razredni pouk
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8. 8. 3 Študentova presoja vpliva različnih dejavnikov na učenčeve dosežke
pri pouku
Tabela 11: Prikaz študentove presoje vpliva različnih dejavnikov na učenčeve dosežke
Aritmetična Standardni
Minimum Maksimum sredina
odklon
motiviranost učencev

1

5

4,57

0,810

delovne navade
učencev

1

5

4,23

1,058

učiteljevo obvladanje
učnih metod

2

5

4,17

0,915

učiteljevo obvladanje
učnih oblik

1

5

4,14

0,958

čustvena inteligenca
učitelja

1

5

4,09

0,938

klima na šoli

1

5

4,07

1,003

samostojnost
učencev

2

5

4,05

0,873

didaktična sredstva
in pripomočki

1

5

3,99

0,942

izobrazba učitelja

1

5

3,86

1,195

opremljenost šole

1

5

3,28

0,969

spol učencev

1

5

2,13

1,037

spol učitelja

1

5

1,95

1,110

Študenti so ocenili, da dejavnik motiviranost učencev najbolj vpliva na učenčeve dosežke pri
pouku, aritmetična sredina podanih ocen je 4,57. Dejavnik, ki najmanj vpliva, je spol učitelja.
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Velik vpliv na dosežke imata tudi učiteljevo obvladanje učnih metod in njegovo obvladanje
učnih oblik. Standardni odklon pri prvem je 0,915, pri drugem pa 0,958. Nihče izmed
študentov pa ni menil, da učiteljevo obvladanje učnih metod ne vpliva na učenčeve dosežke.

8. 8. 4 Študentovo poznavanje učnih metod
Tabela 12: Študentova ocena poznavanja učnih metod
Aritmetična Standardni
Minimum Maksimum
sredina
odklon
verbalna-razlaga

2

5

4,48

0,761

demonstracijska

2

5

4,35

0,704

verbalna-razgovor

2

5

4,29

0,906

dokumentacijska

1

5

4,15

0,919

operacijska-m. praktičnih delm. igralnih
improvizacij

1

5

3,75

1,043

operacijska-m. praktičnih delm. praktičnih izdelkov

1

5

3,62

0,934

operacijsko-laboratorijskoeksperimentalna

1

5

3,61

0,818

operacijska-m. praktičnih delm. pisnih del

1

5

3,59

0,969

operacijska-m. praktičnih delm. grafičnih del

1

5

3,18

1,014

Študenti so ocenili, da najbolje poznajo učno metodo razlage, aritmetična sredina podanih
ocen je 4,48. Sledita ji metodi demonstracije in razgovora. Nihče izmed študentov ni ocenil,
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da zelo slabo pozna katero od teh treh metod. Študenti ocenjujejo, da najslabše poznajo
metodo grafičnih del, povprečna ocena je 3,18.

8. 8. 5 Študentovo poznavanje učnih oblik
Tabela 13: Študentova ocena poznavanja učnih oblik
Aritmetična Standardni
Minimum Maksimum sredina
odklon
frontalna

2

5

4,55

0,674

individualna

2

5

4,51

0,747

skupinska

2

5

4,47

0,747

delo v paru

2

5

4,43

0,797

Nihče izmed študentov ni odgovoril, da zelo slabo pozna katero izmed učnih oblik, minimalna
vrednost je 2, maksimalna pa 5. Aritmetična sredina in standardni odklon sta pri vseh
odgovorih približno enaka. Najvišjo aritmetično sredino (4,55) ima frontalna učna oblika.
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8. 8. 6 Študentovo obvladanje učnih metod
Tabela 14: Študentova ocena obvladanja učnih metod
Aritmetična Standardni
Minimum Maksimum sredina
odklon
verbalna-razlaga

2

5

4,02

0,857

dokumentacijska

2

5

3,93

0,884

demonstracijska

2

5

3,90

0,909

verbalna-razgovor

1

5

3,76

0,991

operacijska-m. praktičnih
del-m. igralnih improvizacij

1

5

3,28

1,134

operacijsko-laboratorijsko
eksperimentalna

1

5

3,07

0,972

operacijska-m. praktičnih
del-m. praktičnih izdelkov

1

5

3,07

1,003

operacijska-m. praktičnih
del-m. pisnih del

1

5

3,03

1,092

1

5

2,78

1,006

operacijska-m. praktičnih
del-m. grafičnih del

Iz tabele lahko ugotovimo, da študenti ocenjujejo, da najbolje poznajo metodo razlage,
dokumentacijsko metodo in demonstracijsko metodo. Na prvem mestu, kot najvišje ocenjena
metoda, je metoda razlage s srednjo vrednostjo 4,02, sledi ji dokumentacijska metoda s
srednjo vrednostjo 3,93, nato še metoda demonstracije s srednjo vrednostjo 3,90. Ni nobenega
študenta, ki bi te tri metode zelo slabo obvladal. Najslabše ocenjena metoda je metoda
grafičnih del s srednjo vrednostjo 2,78.
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8. 8. 7 Študentovo obvladanje učnih oblik
Tabela 15: Študentova ocena obvladanja učnih oblik
Aritmetična Standardni
Minimum Maksimum
sredina
odklon
frontalna

2

5

4,13

0,816

individualna

1

5

3,94

1,018

delo v paru

2

5

3,92

0,986

skupinska

1

5

3,83

1,011

Med učnimi oblikami študenti ocenjujejo, da najbolje obvladajo frontalno učno obliko
(aritmetična sredina podanih ocen je 4,13, ocena se najmanj od vseh učnih oblik odklanja od
aritmetične sredine za 0,816). Najslabše pa je ocenjena skupinska učna oblika z aritmetično
sredino 3,83.

8. 8. 8 Vpliv različnih dejavnikov na razvoj didaktičnih kompetenc z vidika
obvladanja učnih metod in oblik
Tabela 16: Študentova ocena vpliva različnih dejavnikov na razvoj kompetenc z vidika
obvladanja učnih metod in oblik
Aritmetična Standardni
Minimum Maksimum sredina
odklon
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izvajanje strnjene pedagoške
prakse

1

5

4,48

0,885

izvajanje nastopa

1

5

4,41

1,000

priprava nastopa

1

5

4,22

1,102

vaje

1

5

4,06

0,935

priprava na strnjeno
pedagoško prakso

1

5

3,88

1,072

analiza nastopa

1

5

3,86

1,134

izvajanje lastne seminarske
naloge

1

5

3,81

1,158

povratna inf. mentorja
(učitelja) na strnjeni
pedagoški praksi

1

5

3,77

1,260

analiza strnjene pedagoške
prakse na fakulteti

1

5

3,62

1,149

povratna inf. kolegov na
strnjeni pedagoški praksi

1

5

3,47

1,264

sodelovanje pri predstavitvah
seminarskih nalog

1

5

3,37

1,046

predavanja

1

5

3,00

1,010

priprava dnevnikov
pedagoške prakse

1

5

2,78

1,189

Iz tabele je razvidno, da študenti ocenjujejo, da ima največ vpliva dejavnik izvajanje strnjene
pedagoške prakse na razvoj kompetenc z vidika obvladanja učnih metod in oblik s srednjo
vrednostjo 4,48 in standardnim odklonom 0,885. Sledita dejavnika izvajanje nastopa (z
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aritmetično sredino 4,41) in priprava nastopa (z aritmetično sredino 4,22). Najmanjši vpliv pa
ima priprava dnevnikov pedagoške prakse.

8. 8. 9 Študentova presoja vpliva različnih dejavnikov na študentovo izbiro
učnih metod na pedagoški praksi
Tabela 17: Študentova ocena vpliva različnih dejavnikov na izbiro učnih metod
Aritmetična Standardni
Minimum Maksimum
sredina
odklon
vsebina

1

5

4,27

1,058

učni cilji

1

5

4,15

1,063

čas, ki ga imajo
študenti na voljo

2

5

4,12

0,860

razvojna stopnja
učencev

1

5

3,93

1,071

študentova osebnost

1

5

3,90

0,985

predmet

1

5

3,81

1,175

število učencev

1

5

3,77

1,067

opremljenost šole

1

5

3,55

1,109

velikost učilnice

1

5

3,34

1,108

predlogi učitelja na
OŠ

1

5

3,26

1,139

predlogi mentorja na
fakulteti

1

5

3,20

1,134

Dejavnik, ki najbolj vpliva na izbiro učnih metod, je vsebina z aritmetično sredino 4,27.
Sledita dejavnika učni cilji in čas, ki je študentom na voljo. Najmanj pa vplivata dejavnika
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predlogi učitelja na OŠ (z aritmetično sredino 3,26) in predlogi mentorja na fakulteti (z
aritmetično sredino 3,20).

8. 8. 10 Študentova presoja vpliva različnih dejavnikov na študentovo izbiro
učnih oblik na pedagoški praksi
Tabela 18: Študentova ocena vpliva različnih dejavnikov na izbiro učnih oblik
Aritmetična Standardni
Minimum Maksimum
sredina
odklon
vsebina

1

5

4,18

1,024

učni cilji

1

5

4,09

0,970

število učencev

1

5

4,01

0,953

razvojna stopnja učencev

1

5

3,88

1,043

čas, ki ga imajo študenti
na razpolago

1

5

3,73

1,185

študentova osebnost

1

5

3,66

1,222

predmet

1

5

3,63

1,290

predlogi učitelja na OŠ

1

5

3,26

1,174

opremljenost šole

1

5

3,23

1,123

velikost učilnice

1

5

3,33

1,088

predlogi mentorja na
fakulteti

1

5

3,14

1,221

Dejavnik, ki najbolj vpliva na izbiro učnih oblik, je vsebina z aritmetično sredino 4,18. Sledita
dejavnika učni cilji in število učencev. Najmanj pa vplivata dejavnika velikost učilnice (z
aritmetično sredino 3,33) in predlogi mentorja na fakulteti (z aritmetično sredino 3,14).
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8. 8. 11 Uporaba učnih metod in oblik na pedagoški praksi
Tabela 19: Prikaz največkrat uporabljene učne metode na pedagoški praksi
Število

Odstotek

razlaga

35

35,4

razgovor

53

53,5

demonstracijska

5

5,1

op.-laboratorijsko
eksperimentalna

1

1,0

op.-m. praktičnih del-m.
grafičnih del

1

1,0

dokumentacijska

4

4,0

99

100,0

skupaj

Najpogosteje uporabljeni učni metodi na pedagoški praksi sta metodi razlage in razgovora.

Slika 6: Prikaz največkrat uporabljene učne metode na pedagoški praksi
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Študenti so največkrat uporabljali učno metodo razgovora zaradi starosti učencev,
ekonomičnosti, povratne informacije učencev, frontalnega dela, sproščenega vzdušja,
nepoznavanja učencev, ker je najpreprostejša in učinkovita, ker je študentom najbližja in
primerna za vse predmete, ker lahko študenti ugotovijo učenčevo predznanje, razumevanje
snovi in njegovo mnenje, navežejo stik z učenci, ker sodelujejo vsi učenci, zaradi vsebine in
cilja poučevanja, ker lahko prilagajajo pouk glede na znanje učencev.
Študenti so največkrat uporabljali učno metodo razlage, ker je preprosta, najhitrejša,
učinkovita, ne zahteva veliko priprav, ker so je učenci navajeni, ker je najprimernejša za
podajanje nove snovi, ker je najbolj jasna učencem in ker jo študenti najbolj obvladajo.
Največkrat so uporabljali metodo demonstracije zaradi nazornosti, dokumentacijsko pa zaradi
učne snovi.
Največkrat so uporabljali metodo grafičnih del, ker se učenci s to metodo največ naučijo, in
laboratorijsko-eksperimentalno metodo, ker študente zanimajo eksperimenti.
Tabela 20: Prikaz največkrat uporabljene učne oblike na pedagoški praksi
Število
frontalna

Odstotek

55

55,6

individualna

9

9,1

delo v paru

9

9,1

skupinska

26

26,3

skupaj

99

100,0

Najpogosteje uporabljeni učni obliki na pedagoški praksi sta frontalna in skupinska učna
oblika.
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Slika 7: Prikaz največkrat uporabljene učne oblike na pedagoški praksi
Frontalno učno obliko so študenti največkrat uporabili, ker je preprosta, nazorna, univerzalna,
ekonomična, najbolj učinkovita, primerna, ker jim je najbližja, zaradi učnih ciljev in vsebine,
nadzora nad učenci, sodelovanja učencev, da študenti ne ponavljajo navodil večkrat, ker je
najlažja za ohranjanje discipline, ker so učenci navajeni nanjo, posledica učne metode.
Skupinsko učno obliko so največkrat uporabljali zaradi vsebine, ciljev, snovi, motivacije,
sodelovanja učencev, deljenja vlog, odnosov v skupini, ker učenci radi delajo v skupinah, se
naučijo spoštovati in upoštevati mnenje drugih ter se učijo od drugih.
Individualno učno obliko so študenti največkrat uporabljali, ker je učinkovita, ker učenci urijo
lastno znanje, zaradi snovi in ker je lahko izvedljiva.
Delo v paru so največkrat izvajali zaradi velikega števila učencev v razredu in sodelovanja
med učenci.
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Tabela 21: Prikaz najmanjkrat uporabljene učne metode na pedagoški praksi
Število

Odstotek

razlaga

4

4,0

razgovor

1

1,0

demonstracijska

17

17,2

op.-laboratorijsko
eksperimentalna

47

47,5

op.-m. praktičnih del-m.
praktičnih izdelkov

3

3,0

op.-m. praktičnih del-m.
grafičnih del

16

16,2

op.-m. praktičnih del-m.
igralnih improvizacij

8

8,1

dokumentacijska

3

3,0

99

100,0

skupaj

Najmanjkrat uporabljene učne metode na pedagoški praksi so laboratorijsko-eksperimentalna
metoda, demonstracijska metoda in metoda grafičnih del.

Slika 8: Prikaz najmanjkrat uporabljene učne metode na pedagoški praksi
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Študenti so najmanjkrat uporabljali laboratorijsko-eksperimentalno učno metodo, ker zahteva
veliko priprav in pripomočkov, ker ni bilo primerne vsebine, teme, priložnosti, opreme, ker je
najmanj

učinkovita,

zaradi

pomanjkanja

izkušenj,

časa,

neumerjenosti

učencev.

Študenti so na pedagoški praksi najmanjkrat uporabljali učno metodo demonstracije, ker
nimajo veliko izkušenj s to metodo in ker ni bilo primerne vsebine. Namesto te metode so
uporabili metodo razlage, uporabili pa je niso tudi zato, ker niso imeli primernih pripomočkov
in ker je bilo premalo časa.
Študenti so na pedagoški praksi najmanjkrat uporabljali metodo grafičnih del, ker te metode
ne poznajo, ker jo je težko vključiti v pouk, je najmanj učinkovita, ni primerna za obravnavo
snovi in ker ni bilo priložnosti.

Študenti so najmanjkrat uporabili metodo igralnih improvizacij, ker ni bilo primerne teme in
zaradi časovne stiske.
Študenti so na pedagoški praksi najmanjkrat uporabili metodo razlage, ker se učenci ne
naučijo veliko, ker študent ves čas govori, ker nočejo neposredno povedati rešitve.
Študenti so najmanjkrat uporabili učno metodo praktični izdelkov, ker je potrebno veliko
priprav in organizacije in ker ni bilo primernih vsebin.

Najmanjkrat so uporabili dokumentacijsko metodo, in sicer zaradi starosti otrok, ter metodo
razgovora, ker učenci zaidejo iz vsebine učne ure.
Tabela 22: Prikaz najmanjkrat uporabljene učne oblike na pedagoški praksi
Število

Odstotek

frontalna

15

15,2

individualna

14

14,1

delo v paru

44

44,4

skupinska

26

26,3

skupaj

99

100,0
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Najmanjkrat uporabljeni učni obliki na pedagoški praksi sta učni obliki delo v paru in
skupinska oblika.

Slika 9: Prikaz najmanjkrat uporabljene učne oblike na pedagoški praksi
Učno obliko delo v paru so študenti najmanjkrat uporabljali, ker je najmanj učinkovita, učenci
v paru niso dobro sodelovali, ker ni primerna, študentom ni všeč, zahteva veliko priprav,
študenti imajo slab nadzor nad delom učencev, učenci klepetajo, ker je bilo v razredu liho
število učencev, ker je študentom manj poznana, zaradi prepiranja učencev o tem, s kom bodo
v paru, ker ni primerna za obravnavo novo snovi.
Študenti so najmanjkrat uporabljali skupinsko učno obliko, ker so učenci težko vodljivi, imajo
študenti s to učno obliko slabe izkušnje, učenci niso bili navajeni na to učno obliko, ker je
učna oblika naporna za otroke, ker je težko izvedljiva, ker zahteva veliko znanja, prakse in
organizacije ter ker niso vsi učenci aktivni.
Študenti so najmanjkrat uporabljali frontalno učno obliko, ker je monotona, ker so aktivni
samo študenti, ker učne ure niso zanimive in niso vključeni vsi učenci, učenci so neaktivni,
učenci ne ostanejo dolgo motivirani, ker je težko vzdrževati disciplino.
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Študenti so najmanjkrat uporabljali individualno učno obliko, ker niso poznali učencev, zaradi
časovne omejitve, ker je manj primerna za mlajše učence in ker je najmanj učinkovita.
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9 ZAKLJUČEK
Predmet proučevanja diplomskega dela je bila študentova ocena lastne kompetentnosti s
področja učnih metod in oblik. Zanimalo me je tudi, kateri dejavniki so vplivali na študentovo
odločitev za izbor študija in ali bi se študenti tudi po pridobljenih izkušnjah študija ponovno
odločili zanj. Ugotovila sem, da veselje do dela z otroki spada med dejavnike, ki najbolj
vplivajo na študentovo odločitev za vpis na študij na pedagoško fakulteto, program razredni
pouk. Za ta študij pa bi se ponovno odločilo 63,6 odstotka študentov.

Zanimalo me je tudi, kako študenti presojajo vpliv različnih dejavnikov na učenčev učni
dosežek. Po mnenju študentov motiviranost učencev in delovne navade najbolj vplivajo na
njihove dosežke pri pouku. Študenti pomemben vpliv namenjajo tudi učitelju in njegovi
didaktični usposobljenosti z vidika obvladovanja učnih metod in oblik.

Prav tako me je zanimalo, kako se študenti četrtega letnika čutijo usposobljene z vidika učnih
metod in oblik. Ocenili so, da najbolje poznajo učno metodo razlage, sledi ji demonstracija in
nato razgovor, najmanj pa poznajo metodo grafičnih del. Ugotovila sem, da z vidika
poznavanja učnih oblik med študenti niso velike razlike, vendar izmed vseh oblik najbolj
poznajo frontalno učno obliko. Z vidika obvladanja učnih metod študenti po lastni presoji
najbolje obvladajo učno metodo razlage. Sledita ji dokumentacijska in demonstracijska
metoda. Izmed vseh učnih oblik študenti najbolje obvladajo frontalno učno obliko. Sklepam
lahko, da študenti nekatere učne metode in oblike poznajo in obvladajo bolj kot druge.

Iz rezultatov raziskave lahko sklepam, da izvajanje pedagoške prakse po presoji študentov
najbolj vpliva na razvoj didaktičnih kompetenc z vidika obvladanja učnih metod in oblik. Na
pedagoški praksi so imeli dejavniki vsebina, učni cilji, čas, ki so ga študenti imeli na voljo,
največ vpliva na študentovo izbiro učnih metod. Na izbiro učnih oblik na pedagoški praksi pa
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so imeli največji vpliv vsebina, učni cilji in število učencev. Iz tega lahko sklepam, da sta pri
izbiri učnih metod in oblik najbolj vplivna dejavnika vsebina in učni cilji.
Študenti so na pedagoški praksi največkrat uporabili metodi razlage in razgovora ter frontalno
učno obliko. Najmanjkrat pa uporabljajo laboratorijsko-eksperimentalno učno metodo in učno
obliko delo v paru. Laboratorijsko-eksperimentalno učno metodo redkeje navajajo, saj
zahteva določeno materialno opremljenost in se pogosteje veže na naravoslovne in tehnične
vsebine, zahteva pa tudi veliko priprav in izkušenj.

Pričakovala pa bi, da bodo delo v paru pogosteje uporabili. Gre za obliko, ki je organizacijsko
veliko bolj ekonomična v primerjavi s skupinsko obliko, omogoča pa razvoj komunikacije,
empatije v varnem okolju, kjer sodelujeta oba učenca.

Za poglobljen vpogled v raziskavo problema bi bilo poleg vprašalnika smiselno uporabiti tudi
neposredno opazovanje študentov v procesu pedagoške prakse, saj bi le tako dobila
natančnejše podatke o kakovosti izvedbe učnih metod in oblik ter oceno študentove
didaktične kompetentnosti. Zanimivo bi bilo tudi primerjati, kako učenci, učitelji na šolah in
profesorji na fakulteti ocenjujejo študentovo usposobljenost s področja učnih metod in oblik.

70

Kocbek, J.: Študentova samoocena lastne kompetentnosti s področja učnih metod in oblik. Diplomsko
delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2011

10 LITERATURA IN VIRI
Blažič, M., Ivanuš Grmek, M., Kramar, M. in Strmčnik, F. (2003). Didaktika:
visokošolski učbenik. Novo mesto: Visokošolsko središče Novo mesto.
Devjak, T. in Polak, A. (2007). Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje delavcev v
vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Godinho, S. in Wilson, J. (2008). Ali je to vprašanje?: strategije postavljanja in
spodbujanja vprašanj. Ljubljana: Rokus Klett.
Ivajnšič, A. (2009). Profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka. Diplomsko delo,
Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta.

Kramar, M. (2009). Pouk. Nova Gorica: Educa, Melior.
Kubale, V. (1999). Sodobno oblikovanje učnega procesa. Maribor: Piko's Printshop.
Kubale, V. (2001). Skupinska učna oblika. Maribor: Piko's Printshop.
Kubale, V. (2003). Priročnik za sodobno oblikovanje ali artikulacijo učnega procesa.
Maribor: Piko's Printshop.
Kubale, V. (2008). Metodični priročnik za praktično izobraževanje v šolah in delovnih
organizacijah. Maribor: Piko´s Printshop.
Kalin, J. in Valenčič Zuljan, M. (2004). Model usposabljanja učiteljev mentorjev
pedagoške prakse – ključni dejavniki v prenovi izobraževanja učiteljev. Vzgoja in
izobraževanje, 35, 5, 61–65.

71

Kocbek, J.: Študentova samoocena lastne kompetentnosti s področja učnih metod in oblik. Diplomsko
delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2011

Lavrnja, I. (1996). Poglavlja iz didaktike. Rijeka: Pedagoški fakultet, Odsjek za
pedagogiju.
Marentič Požarnik, B. (1987). Nova pota v izobraževanju učiteljev. Ljubljana: Državna
založba Slovenije.

Muršak, J. (2001). Kompetence kot osnova razvoja sodobnih sistemov poklicnega
izobraževanja. Sodobna pedagogika, 52, 4, 66–79.
Peklaj, C. et al. (2006). Teorija in praksa v izobraževanju učiteljev. Ljubljana: Center za
pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete.
Peklaj, C. et al. (2007). Mentorstvo in profesionalna rast učiteljev. Ljubljana: Center za
pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete.
Peklaj, C. et al. (2009). Učiteljske kompetence in doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev
v šoli. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Poljak, V. (1991). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
Razdevšek Pučko, C. (2004). Kakšnega učitelja potrebuje (pričakuje) današnja (in
jutrišnja) šola? Sodobna pedagogika, posebna izdaja, 52–74.
Strmčnik, F. (1999). Pouk in njegove funkcije. Sodobna pedagogika, 50, 2, 212–222.
Strmčnik, F. (2001). Didaktika: osrednje teoretične teme. Ljubljana, Znanstveni inštitut
Filozofske fakultete.
Tomić, A. (2002). Spremljanje pouka. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Tomić, A. (2003). Izbrana poglavja iz didaktike. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center
za pedagoško izobraževanje.
72

Kocbek, J.: Študentova samoocena lastne kompetentnosti s področja učnih metod in oblik. Diplomsko
delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2011

Valenčič Zuljan, M. (1999). Kognitivni model poklicnega razvoja študentov razrednega
pouka. Doktorska disertacija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
Valenčič Zuljan, M. (2001). Modeli in načela učiteljevega profesionalnega razvoja.
Sodobna pedagogika, 52, 2, 122–141.
Valenčič Zuljan, M. et al. (2006). Učitelj mentor v sistemu pripravništva. Ljubljana:
Pedagoška fakulteta.
Valenčič Zuljan, M. et al. (2007). Izzivi mentorstva. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Valenčič Zuljan, M. et al. (2007 b). Spodbujanje profesionalnega razvoja učiteljev
pripravnikov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Ministrstvo za šolstvo in šport.

73

Kocbek, J.: Študentova samoocena lastne kompetentnosti s področja učnih metod in oblik. Diplomsko
delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2011

11 PRILOGA
Vprašalnik za študente razrednega pouka
Sem Janja Kocbek in sem absolventka razrednega pouka v Ljubljani. Pripravljam diplomsko
nalogo, zato sem sestavila vprašalnik. Prosila bi vas, če bi ga lahko izpolnili, saj bom tako
prišla do pomembnih informacij. Anketni vprašalnik je anonimen.
Hvala za sodelovanje.
Letnik študija: _________________
Spol: M
Ž
1. Ocenite, v kolikšni meri so navedeni dejavniki vplivali na vašo odločitev za vpis
na študij na pedagoško fakulteto, program razredni pouk.
5 – zelo vpliva
4 – veliko vpliva
3 – srednje veliko vpliva
2 – malo vpliva
1 – ne vpliva
Za vpis na študij sem se
odločil/-a,
1 ker me veseli delo z
otroki
2 ker so starši učitelji
3 ker študij ni težak
4 ker je program na
fakulteti dobro zasnovan
5 ker se je v program
vpisal/-a prijatelj/-ica
6 ker je učiteljska plača
redna
7 ker imam zagotovljeno
službo

5

4

3

2

1

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

2. Ali bi se ponovno odločili za študij na pedagoški fakulteti, program razredni
pouk, če bi se ponovno odločali?
a) Da.
b) Ne.
c) Ne vem.
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3. Ocenite, koliko spodaj navedeni dejavniki vplivajo na učenčeve dosežke pri
pouku?
5 – zelo velik vpliv
4 – velik vpliv
3 – srednje velik vpliv
2 – majhen vpliv
1 – ne vpliva

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DEJAVNIKI
opremljenost šole
didaktična sredstva in
pripomočki
klima na šoli
samostojnost učencev
motiviranost učencev
delovne navade učencev
spol učencev
spol učitelja
izobrazba učitelja
čustvena inteligenca
učitelja
učiteljevo obvladanje
učnih metod
učiteljevo obvladanje
učnih oblik

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

4. Pri vsaki od spodaj navedenih učni metod ali oblik ocenite, v kolikšni meri
poznate in obvladate te učne metode ali oblike.
5 ‒ zelo dobro poznam in obvladam učno metodo ali obliko
4 ‒ dobro poznam in obvladam učno metodo ali obliko
3 ‒ srednje dobro poznam in obvladam učno metodo ali obliko
2 ‒ slabo poznam in obvladam učno metodo ali obliko
1 ‒ zelo slabo poznam in obvladam učeno metodo ali obliko
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UČNE METODE

verbalna – razlaga
verbalna – razgovor
demonstracijska
(učiteljeva dejavnost je kazanje.
Demonstriramo lahko določene
predmete in procese, dejavnosti.)

operacijska –
laboratorijsko
eksperimentalna

Ocenite, v kolikšni meri
poznate učno metodo ali
obliko.
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

Ocenite, v kolikšni meri
obvladate učno metodo ali
obliko.
5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5
5
5
5

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

5
5
5
5

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

(izvajanje laboratorijski vaj in
eksperimentov)

operacijska – metoda
praktičnih del – m.
praktičnih izdelkov
operacijska – metoda
praktičnih del – m.
pisnih del
operacijska – metoda
praktičnih del – m.
grafičnih del
operacijska – metoda
praktičnih del – m.
igralnih improvizacij
(igra vlog)

dokumentacijska –
metoda dela z
besedilom (uporaba
učbenika)

UČNE OBLIKE
frontalna
individualna
delo v paru
skupinska
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5. Ocenite, kolikšen vpliv so imele spodaj navedene dejavnosti na razvoj
didaktičnih kompetenc s področja obvladanja učnih metod in oblik. Ocenite
stopnjo vplivanja.
5 – zelo velik vpliv
4 – velik vpliv
3 – srednji vpliv
2 – majhen vpliv
1 – ne vpliva

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

DEJAVNOSTI
predavanja
vaje
sodelovanje pri
predstavitvah
seminarskih nalog
izvajanje lastne
seminarske naloge
priprava nastopa
izvajanje nastopa
analiza nastopa
priprava na strnjeno
pedagoško prakso
izvajanje strnjene
pedagoške prakse
analiza strnjene
pedagoške prakse na
fakulteti
priprava dnevnikov
pedagoške prakse
povratna informacija
mentorja (učitelja) na
strnjeni pedagoški
praksi
povratna informacija
kolegov na strnjeni
pedagoški praksi

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

5

4

3

2

1

5
5
5
5

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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6. Pri vsakem od spodaj navedenih dejavnikov ocenite, v kolikšni meri so našteti
dejavniki vplivali na vašo izbiro učnih metod na pedagoški praksi.
5 ‒ zelo vpliva
4 ‒ vpliva
3 ‒ srednje vpliva
2 ‒ malo vpliva
1 ‒ ne vpliva
DEJAVNIKI
1

predlogi učitelja na OŠ

5

4

3

2

1

2
3
4
5
6
7
8

predlogi mentorja na fakulteti
število učencev
učni cilji
vsebina
velikost učilnice
razvojna stopnja učencev
čas, ki ga imate na razpolago

5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

9

vaša osebnost

5

4

3

2

1

10 opremljenost šole
11 predmet

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

7. Pri vsakem od spodaj navedenih dejavnikov ocenite, v kolikšni meri so našteti
dejavniki vplivali na vašo izbiro učnih oblik na pedagoški praksi:
5 ‒ zelo vpliva
4 ‒ vpliva
3 ‒ srednje vpliva
2 ‒ malo vpliva
1 ‒ ne vpliva
DEJAVNIKI
1

predlogi učitelja na OŠ

5

4

3

2

1

2
3
4
5
6
7
8

predlogi mentorja na fakulteti
število učencev
učni cilji
vsebina
velikost učilnice
razvojna stopnja učencev
čas, ki ga imate na razpolago

5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

9

vaša osebnost

5

4

3

2

1
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10
11

opremljenost šole
predmet

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

8. Katero učno metodo ste na praksi uporabljali največkrat?
_____________________________________________________________________
Zakaj ste to učno metodo uporabljali največkrat?
_____________________________________________________________________
9. Katero učno obliko ste na praksi uporabljali največkrat?
_____________________________________________________________________
Zakaj ste to učno obliko največkrat uporabljali?
_____________________________________________________________________
10. Katero učno metodo ste na praksi uporabljali najmanjkrat?
_____________________________________________________________________
Zakaj ste te to učno metodo uporabljali najmanjkrat?
____________________________________________________________________
11. Katero učno obliko ste na praksi uporabljali najmanjkrat?
_____________________________________________________________________
Zakaj ste to učno obliko uporabljali najmanjkrat?
____________________________________________________________________
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