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IZVLEČEK 

V magistrskem delu smo raziskali potrebe razrednih učiteljev po programih nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, in potrebe razrednih učiteljev po 
dodatnem znanju s področja slovenščine. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je kot 
oblika vseživljenjskega učenja eden od temeljev učiteljevega profesionalnega razvoja. Učitelj 
z udeleževanjem v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja obnavlja, razširja in 
poglablja svoje znanje in se hkrati osebnostno razvija. Sistem nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki vsako leto izda obsežen 
katalog, v katerem so objavljeni programi, s katerimi se ta izvaja. Poleg nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja pa je za (bodočega) učitelja ključnega pomena tudi začetno 
izobraževanje, v okviru katerega pridobiva splošne in specifične kompetence za opravljanje 
pedagoškega dela. Bodoči učitelji razrednega pouka se lahko izobražujejo na treh pedagoških 
fakultetah, in sicer na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, na Pedagoški fakulteti 
Univerze na Primorskem ali na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Na vseh se izvajajo 
strokovni predmeti, temeljni pedagoški predmeti in strokovno-teoretični predmeti s 
specialnimi didaktikami, med njimi pa so tudi predmeti iz slovenščine – slovenščina se kot 
učni predmet izvaja na nekaterih fakultetah, v osnovni šoli pa je najobsežnejši predmet glede 
na število namenjenih ur. Naredili smo pregled vsebin s področja slovenščine, s katerimi se 
študentje razrednega pouka srečujejo v začetnem izobraževanju, in programov, povezanih s 
slovenščino, v okviru katerih se razredni učitelji izpopolnjujejo na svoji poklicni poti – 
pregledali smo zadnjih pet katalogov, v katerih so ti programi objavljeni. V empiričnem delu 
smo ugotovili, da se učitelji v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 
povezanih s slovenščino, najbolj želijo izobraževati o preverjanju in ocenjevanju znanja pri 
slovenščini, o razvijanju sporazumevalne zmožnosti pri učencih in o delu z učenci tujci. 
Največ učiteljev se udeleži enega programa nadaljnjega izobraževanja na leto, približno dve 
tretjini anketiranih učiteljev pa sta se v preteklosti že udeležili programa nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, povezanega s slovenščino. Skupno je več kot polovica teh 
odgovorila, da so se v zadnjih treh letih udeležili vsaj dveh programov, povezanih s 
slovenščino, kar ob upoštevanju dejstva, da se jih največ udeleži zgolj enega programa 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja na leto, pomeni, da se učitelji kar pogosto 
udeležujejo programov z vsebinami s področja slovenščine. Ugotovitve raziskave so nam 
omogočile oblikovanje predloga ponudbe programov z vsebinami s področja slovenščine za 
učitelje razrednega pouka. 
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ABSTRACT 

This master's thesis researched the needs of primary teachers for in-service teacher education 
and training programmes in Slovene language, and the needs of primary teachers for further 
knowledge of Slovene. As a form of lifelong learning, in-service teacher education and 
training is a foundation of a teacher’s professional development. By attending in-service 
teacher education and training programmes, a teacher refreshes, expands and deepens his/her 
knowledge, and simultaneously develops his/her character. The system of in-service teacher 
education and training is managed by the Ministry of Education, Science and Sport, which 
annually publishes a comprehensive catalogue containing the programmes that implement 
such education and training. In addition to in-service teacher education and training, initial 
education is also of key importance for a (prospective) teacher, with which the teacher gains 
general and specific competences for performing pedagogical work. Prospective primary 
teachers can receive education at three faculties of education, namely at the Faculty of 
Education of the University of Ljubljana, at the Faculty of Education of the University of 
Primorska, and at the Faculty of Education of the University of Maribor. All of these faculties 
provide technical courses, basic pedagogical courses, and technical and theoretical courses 
with special didactics, which include courses in Slovene language – Slovene is being 
implemented as a course at some faculties, whereas in primary school it is the subject that has 
been allocated the highest number of hours. The Slovene language contents which are 
encountered by prospective primary teachers during their initial education have been 
reviewed, as well as programmes pertaining to Slovene, under which primary teachers receive 
further training over the course of their careers – the last five catalogues in which these 
programmes were published have been reviewed. The empirical section has established what 
teachers most want to gain from in-service teacher education and training programmes 
pertaining to Slovene language, namely learning about knowledge assessment in the subject 
of Slovene Language, developing pupils’ communicative ability, and working with foreign 
pupils. The majority of teachers attend one in-service teacher education programme per year, 
while approximately two thirds of the interviewed teachers have already attended an in-
service teacher education and training programme pertaining to Slovene. In total, more than 
half of them replied that they had attended at least two programmes pertaining to Slovene in 
the past three years; considering the fact that most of them attend merely one in-service 
teacher education programme per year, this means that teachers quite often attend 
programmes whose contents pertain to Slovene. The research findings have enabled the 
drafting of a potential offer of programmes for primary teachers whose contents pertain to 
Slovene. 
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1 UVOD 

Vloga in sistem delovanja šole se zaradi izzivov v sodobni družbi spreminjata,  posledično pa 
se spreminjajo tudi pričakovanja do učitelja1. Novosti, ki se pojavljajo v vzgoji in 
izobraževanju, od učitelja zahtevajo,  da sledi spremembam na sistemskem, kurikularnem in 
na pedagoškem področju ter se tako neprestano profesionalo razvija (Sardoč, Klepac, 
Rožman, Vršnik - Perše in Brečko, 2009). Profesionalni razvoj ima v šolstvu vse večji 
poudarek, s tem pa vedno večjo vlogo pridobiva tudi izobraževanje in usposabljanje učitelja 
(Ivajnšič in Ivanuš - Grmek, 2009). Učitelj se izobražuje in usposablja v celotni profesionalni 
karieri, ena izmed možnosti pomoči pri tem pa je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 
(Valenčič - Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič in Peklaj, 2011).  

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pomeni obliko vseživljenjskega izobraževanja, ki 
poleg študijskih programov za pridobitev izobrazbe zagotavlja učitelju možnost za 
obnavljanje, razširjanje in poglabljanje znanja ter ga seznanja z novostmi stroke ali pa mu 
pomaga pridobiti temeljne licence (Devjak in Polak, 2007). Učitelju omogoča, da kakovostno 
opravlja poklic pedagoga in mu pomaga izpolnjevati njegovo vlogo v družbi znanja – učitelj 
je spodbujevalec kakovostnega znanja učencev, njihovih ustvarjalnih potencialov in promotor 
družbenega napredka, prav tako pa blaži socialne razlike in omogoča učencem razvoj njihovih 
potencialov (Bela knjiga, 2011).    

V magistrskem delu nas bo zanimalo nadaljnje izobraževanje in usposabljanje razrednih 
učiteljev, osrednjo pozornost pa namenjamo predmetnemu področju slovenščine, »ki je v 
osnovni šoli ključni splošnoizobraževalni predmet« (Program, 2011a, str. 4). 

V teoretičnem delu bomo predstavili pojme učenje, izobraževanje in usposabljanje, 
vseživljenjsko učenje, profesionalni razvoj učiteljev, pomen nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja za učitelja, zakone, ki urejajo sistem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
ter vrste, točkovanje, organiziranje in financiranje programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja. Opredelili bomo vlogo slovenščine kot učnega predmeta in predstavili vsebine 
s področja slovenščine, ki so ponujene študentom na pedagoških fakultetah prvo- in 
drugostopenjskega programa Razredni pouk oz. Poučevanje na razredni stopnji ter vsebine s 
področja slovenščine, ki so ponujene v zadnjih petih katalogih programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja. Ta izhodišča bodo osnova za empirični del, v katerem želimo 
ugotoviti potrebe razrednih učiteljev po programih nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanih s slovenščino, ter potrebe razrednih učiteljev po dodatnem znanju s 
področja slovenščine. Te bomo ugotovili z anketnimi vprašalniki, s pomočjo dobljenih 
rezultatov raziskave in ugotovitev pa bomo na koncu oblikovali predlog ponudbe programov 
z vsebinami s področja slovenščine, ki jih učitelji razrednega pouka dejansko potrebujejo.    

  

                                                           
1 V tem magistrskem delu izraz učitelj velja enakovredno za učitelja in učiteljico. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pomeni obliko vseživljenjskega izobraževanja 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Devjak in Polak, 2007) ter je »[…] eden od 
temeljev njihovega profesionalnega razvoja« (Valenčič - Zuljan idr., 2011, str. 65). Strokovni 
delavci v času začetnega izobraževanja ne morejo pridobiti znanja za opravljanje vseh nalog, 
s katerimi se srečujejo na svoji poklicni poti, zato se morajo dodatno izobraževati vso 
profesionalno kariero (prav tam). Brez neprestane refleksije svojega dela in brez nenehnega 
usvajanja novega znanja strokovni delavci ne morejo izpolnjevati visokih pričakovanj 
spreminjajoče družbe (Bela knjiga, 2011). 

2.1.1 Opredelitev pojmov učenje, izobraževanje, usposabljanje 

Učenje, izobraževanje in usposabljanje so medsebojno tesno povezani (Možina idr., 2002). 
Učenje je »vsaka dejavnost, ki privede do spreminjanja vedenja posameznika pod vplivom 
okolja« (prav tam, str. 17). Lahko ga razumemo kot sestavino pouka, ki poteka v šolah z 
namenom, da bi dosegli cilje izobraževanja – takšno učenje navadno poteka pri izobraževanju 
otrok/mladine ter je njegova obvezna sestavina –, ali pa kot proces, ki temelji na 
posameznikovih potrebah in lastni dejavnosti. Ta navadno poteka pri odraslih in zajema vse 
položaje, okoliščine in priložnosti, vsebine pa se medsebojno prepletajo in niso tako načrtno 
usmerjene na predmet kot pri šolskem pouku (Jelenc, 2016). 

»Izobraževanje pomeni […] načrtno in sistematično pridobivanje novega znanja z različnimi 
oblikami izobraževanja« (Ivanuša - Bezjak, 2006, str. 75) in je ena od možnosti izpeljav 
učenja (Jelenc, 2008). Podobnega mnenja so tudi Možina idr. (2002), ki izobraževanje 
opredeljujejo kot pridobivanje znanja oz. izobrazbe za določeno delo ali poklic. Pri 
izobraževanju sta vloga in dejavnost posameznika določena od zunaj, v ospredju pa je 
pridobivanje znanja, spretnosti, navad … ali učenje, ki poteka v praviloma uradnem procesu, 
opredeljenem s cilji, normami, strukturo in organiziranem od zunaj (Jelenc, 2008). 

Usposabljanje je posebna oblika izobraževanja, v okviru katerega je cilj izboljšati delavčeve 
lastnosti, da bi lahko učinkoviteje opravljal svoje delo (Ivanuša - Bezjak, 2006). Zasnovano je 
na oblikovanju sposobnosti, spretnosti in navad, ki jih posameznik potrebuje za izvajanje 
določenega dela/nalog (Možina idr., 2002). »Gre torej za usposabljanje za konkretno delo na 
konkretnem delovnem mestu« (Ivanuša - Bezjak, 2006, str. 75). Usposabljanje je mogoče 
razumeti tudi kot nekakšno vmesno obdobje med izobraževanjem in delom (Jereb, 1989). S 
spodnjo sliko prikazujemo odnos med učenjem, izobraževanjem in usposabljanjem. 
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Slika 1: Odnos med učenjem, izobraževanjem in usposabljanjem (Možina idr., 2002) 

 

2.1.2 Vseživljenjsko učenje 

Opredelitev vseživljenjskega učenja je mnogo. Te so lahko kratke ali dolge, preproste ali 
kompleksne (Jelenc, 2016). Jarvis (1990, str. 202, v prav tam) je vseživljenjsko učenje 
opredelil zelo preprosto, in sicer kot »proces učenja, ki poteka vse življenje«. Prav tako 
preprosto so ga opredelile Evropska komisija in njene članice (v Memorandum o 
vseživljenjskem učenju, 2000), ki so mnenja, da je to »namern[a] učn[a] aktivnost, ki teče s 
ciljem, da se izboljšajo znanje, spretnosti in veščine«. Jelenc (2016) se s to opredelitvijo ne 
strinja v celoti, saj pravi, da vse učenje ni namerno, in v nadaljevanju dodaja, da je 
vseživljenjsko učenje dejavnost in proces, ki vključuje vse oblike učenja in poteka vse od 
rojstva do konca življenja v različnih učnih okoliščinah, cilj omenjenega pa je izboljšanje 
posameznikovega znanja in spretnosti. Podobno je zapisano tudi v knjigi Temeljni pojmi 
poklicnega in strokovnega izobraževanja (Muršak, 2012, str. 124), v kateri pod pojmom 
vseživljenjsko učenje najdemo, da je to »vse učenje v celotnem posameznikovem življenju, 
katerega cilj je izboljševanje ravni znanja, spretnosti, veščin, kompetenc in/ali kvalifikacij 
zaradi osebnih, družbenih in/ali poklicnih razlogov«. 

Vseživljenjsko učenje ima vsaj dve razsežnosti: (1) vzdolžno oz. vertikalno (v angleškem 
jeziku "life-long"), ki opredeljuje, da učenje poteka od rojstva do konca življenja; (2) 
prečno/vodoravno oz. horizontalno (v angleškem jeziku "life-wide"), ki opredeljuje, da se 
učimo povsod, ne samo v šoli, in da se učimo kar koli, ne le šolske predmete, ampak tudi za 
druge življenjske, poklicne ipd. potrebe. Cilj našega učenja ni le pridobitev izobrazbe oz. 
kvalifikacije za opravljanje poklica, ampak tudi pridobitev širokega znanja za namen 
uspešnega in kakovostnega življenja (Jelenc, 2016). Vse bolj pa se omenja tudi tretja 
razsežnost, poimenovana globinska (v angleškem jeziku "life-deep"), ki opozarja na socialno 
povezanost učenja, ki se odvija na različnih področjih (delo, skupnost, družina ipd.) (prav 
tam). 

V Memorandumu o vseživljenjskem učenju (2000) so opredeljene tri temeljne kategorije 
vseživljenjskega učenja: 

− formalno učenje 

− neformalno učenje 

− informalno (priložnostno) učenje 
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Formalnost in neformalnost izobraževanja ali učenja se določa po namembnosti, iz česar 
sledi, da je formalno tisto izobraževanje/učenje, ki vodi do priznanih diplom, poklicnih 
kvalifikacij ali dosežene stopnje izobrazbe, neformalno pa tisto, ki ne vodi do formalnega 
izkaza (spričevalo, diploma ipd.), ampak je namenjeno »zadovoljitvi drugih izobraževalnih 
potreb in/ali interesov udeleženca izobraževanja, ki jih le-ta želi namembno pridobiti« (Jelenc, 
2008, str. 13). 

»Informalno (priložnostno) učenje je naravni spremljevalec vsakdanjega življenja« 
(Memorandum …, 2000) in se od formalnega in neformalnega učenja razlikuje po 
namembnosti, zato ni nujno, da ga posamezniki prepoznajo kot tisto vrsto učenja, ki doprinese 
k njihovemu znanju (prav tam). Jelenc (2016) priložnostnemu učenju dodaja tudi aformalno 
izobraževanje/učenje, označuje pa ju kot dejavnosti, ki potekata brez ustaljene forme 
(aformalno) in brez določenega cilja oz. brez namembnosti (priložnostno). Pri tej kategoriji 
vseživljenjskega učenja naj bi se posameznik učil neposredno iz socialnega in fizičnega 
okolja, predvsem z izkušnjami ter z zgledi (prav tam). Jelenc (2016) priložnostno in 
aformalno izobraževanje/učenje razlikuje po namembnosti in dodaja, da je priložnostno 
učenje/izobraževanje povsem nenamembno, aformalno pa deloma namembno. 

Vseživljenjsko učenje je v preteklosti veljalo kot »razširjena pravica posameznika do 
izobraževanja« (Bela knjiga, 2011, str. 36), danes pa bi ga lahko razumeli tudi kot dolžnost, ki 
posamezniku narekuje, da se izobražuje skozi vse življenje in je tako osebno odgovoren za 
razvoj lastnega izobraževanja in za soudeležbo pri uresničevanju pravic družbe (prav tam). Če 
hoče posameznik preživeti v sodobni družbi, polni sprememb, mora nenehno prilagajati in 
dopolnjevati svoje znanje ter spretnosti. Vseživljenjsko učenje tako ni več svobodna izbira 
posameznika, ampak nujnost (prav tam).  

2.1.3 Profesionalni razvoj učiteljev 

K izbiri pedagoškega poklica je potrebno spodbujati »najbolj kakovostne in poklicno 
motivirane posameznike« (Valenčič - Zuljan idr., 2011, str. 5), saj imajo učitelji in drugi 
pedagoški delavci najpomembnejši vpliv na kakovost dela v vzgoji in izobraževanju (prav 
tam). Učitelji morajo imeti razvite sposobnosti za vseživljenjsko učenje, snovalci šolske 
politike pa zagotavljati pogoje za nadaljnje izobraževanje ter nenehen profesionalni razvoj 
učiteljev (prav tam).  

Profesionalni razvoj učitelja2 lahko opredelimo kot »proces signifikantnega in 
vseživljenjskega učenja, pri katerem (študenti) učitelji osmišljajo in razvijajo svoja 
pojmovanja ter spreminjajo prakso poučevanja; gre za proces, ki vključuje učiteljevo 
osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo in pomeni učiteljevo napredovanje v smeri 
kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja« (Valenčič - Zuljan, 2001, str. 
131). Je vseživljenjski proces, ki se začne z začetnim izobraževanjem na fakulteti in konča z 
upokojitvijo (Valenčič - Zuljan idr., 2011) 
                                                           
2 Uporabljajo se tudi izrazi poklicni razvoj (Commeyras in Degroff, 1998; Jalongo, 1991; Marentič - Požarnik, 
1993b; Osterman in Kottkamp, 1994; Seymour, 1995; Smith, 2003; Valenčič - Zuljan, 2001a; Wilkins, 1997, vsi 
v Javornik - Krečič, 2008), poklicni razvoj in spremembe (Wideen, Mayer - Smith in Moon, 1996, v prav tam), 
strokovna rast (Kagan, 1992b, v prav tam) in poklicno učenje (Cencič, 2004, v prav tam). 



5 

 

Terhart (1997, v Valenčič - Zuljan, 2012) profesionalni razvoj učitelja opredeljuje v širšem in 
ožjem pomenu. V širšem pomenu se profesionalni razvoj učitelja začne z vstopom v proces 
izobraževanja in konča takrat, ko se učitelj upokoji oz. opusti poklic, v ožjem pomenu pa je 
profesionalni razvoj omejen na poučevanje oz. tista kritična obdobja, v katerih se učitelj 
zaradi različnih razlogov v resnici razvija in napreduje (npr. kritični dogodki v družini ali v 
poklicu, udeležba v formalnem izobraževanju, manj formalno druženje, branje strokovne 
literature …) (prav tam).  

B. Marentič - Požarnik (2006, v Valenčič - Zuljan, 2012) profesionalni razvoj uvršča med 
temeljne kompetence učitelja, slednjo pa opredeljuje kot učiteljevo sposobnost za premišljeno 
analizo svojega dela in »na podlagi tega sposobnost načrtovanja lastnega profesionalnega 
razvoja« (prav tam, str. 68). Ključno vlogo za napredek v profesionalnem razvoju vidi v 
učiteljevi pripravljenosti za seznanjanje z dosežki ved, pomembnimi za njegov poklic, in v 
kritičnem vrednotenju ter premišljenem vključevanju novih spoznanj v pedagoško delo (prav 
tam.). 

A. Craft (1996) navaja nekaj razlogov, zakaj naj bi se učitelji profesionalno razvijali: 

− izboljšanje delovne uspešnosti učitelja; 

− izboljšanje delovne uspešnosti osebja ali določenih skupin osebja v vzgojno-
izobraževalnem zavodu; 

− razširitev nabora izkušenj učitelja zavoljo kariernega razvoja ali napredovalnih opcij; 

− razvoj poklicnega znanja in uvida posameznega učitelja; 

− poglobitev osebne ali splošne izobrazbe učitelja; 

− povečanje zadovoljstva na delovnem mestu; 

− razvoj izostrenega vpogleda na delo; 

− pomoč učiteljem ob spremembi – da jo pričakujejo in se nanjo pripravijo; 

− razjasnitev politike šole ali oddelka. 

Kakovost profesionalnega razvoja učiteljev je odvisna od kakovosti programov, v katerih se 
bodoči učitelji izobražujejo, od uvajanja v pedagoški poklic in od sistemske ter osebne 
podpore, ki je učitelju zagotovljena pri profesionalnem razvoju (Valenčič - Zuljan idr., 2011), 
potrebno pa je omeniti tudi dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj učitelja, in jih M. 
Javornik - Krečič (2008) razdeli na (1) notranje in (2) zunanje. Notranji dejavniki so 
učiteljeva prepričanja, pojmovanja in subjektivne teorije, zunanji dejavniki pa dodiplomsko 
izobraževanje, pripravništvo, strokovni izpit, nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, 
mentorstvo, zunanje preverjanje znanja in druge šolske reforme, klima in kultura šole kot 
organizacije ter drugi (neformalni) vplivi (prav tam).V nadaljevanju se bomo osredinili na 
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje.  

2.1.4 Opredelitev nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje3 strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je v 
Sloveniji prisotno že od leta 1986, pravi razvoj pa je doživelo po letu 1991 s sprejetjem nove 
                                                           
3 Prej stalno strokovno spopolnjevanje. 
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zakonodaje, ko je postalo sestavni del sistema napredovanja strokovnih delavcev v nazive. 
Zagotavlja možnost za obnavljanje, razširjanje in poglabljanje znanja ter seznanja strokovne 
delavce z novostmi stroke ali pa jim služi za pridobitev temeljne licence (Devjak in Polak, 
2007). »Kot oblika vseživljenjskega učenja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 
pomeni možnost in nujnost nadaljevanja kontinuiranega strokovnega razvoja učiteljev, ki 
sledi njihovemu začetnemu izobraževanju in uvajanju v pedagoški poklic« (Nekrep, Prah, 
Slana, 2006, str. 71). Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je dinamičen sistem, ki 
strokovnim delavcem zagotavlja podporo pri profesionalnem razvoju v vseh obdobjih in na 
vseh področjih njihove poklicne poti (prav tam). Je koncept, ki je vse bolj prisoten v 
učiteljskem poklicu, zagotavlja pa »[…] nujno potrebno povezavo z začetnim 
izobraževanjem« (Eurydice, 2004). Strokovnim delavcem omogoča, da pridobijo posebne 
dodatne kompetence, ki jih med študijem niso, in se doizobražujejo,  kar je za razvoj 
kakovostnega izobraževanja zelo pomembno (Zelena knjiga, 2001).   

Osnovni cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je profesionalni razvoj ter strokovna 
in osebnostna rast strokovnih delavcev in s tem povečanje kakovosti ter učinkovitosti 
celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema (Devjak in Polak, 2007). 

V Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (2017) je cilj nekoliko razširjen, opredeljen pa 
je kot zagotavljanje strokovne usposobljenosti za poučevanje določenega predmeta oziroma 
opravljanje določenega strokovnega dela, spodbujanje profesionalnega in strokovnega razvoja 
strokovnih delavcev, krepitev njihovih splošnih in specializiranih kompetenc ter razvoj 
celotnega sistema vzgoje in izobraževanja ter s tem povečanje njegove kvalitete in 
učinkovitosti. 

Sardoč idr. (2009) v mednarodnem poročilu raziskave TALIS navajajo, da ima nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje različne cilje. Z njim učitelji posodabljajo, razvijajo in 
razširjajo znanje, ki so ga pridobili v začetnem izobraževanju na fakulteti, posodabljajo ter 
pridobivajo spretnosti in izkušnje na področju poučevanja, spoznavajo novosti na področju 
kurikularnih sprememb predmetnega področja ter izmenjujejo informacije in izkušnje z 
drugimi strokovnimi delavci. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje »[ponuja] prostor za 
medsebojno pomoč pri zagotavljanju učinkovitosti« (prav tam, 68) in je »[…] temeljni 
element zagotavljanja kakovosti procesa vzgoje in izobraževanja« (prav tam). 

Marentič - Požarnik (1987) meni, da nadaljnje izobraževanje in usposabljanje izhaja iz dveh 
predpostavk: 

1. Zaradi nenehnega razvoja »obstaja določen fond znanj (strokovnih, metodičnih, 
družboslovnih, pedagoško-psiholoških, andragoških)« (Marentič - Požarnik, 1987, str. 
115), ki se neprestano spreminja in dopolnjuje ter ga je potrebno predati učiteljem, kar 
jih bo poklicno usposobilo (prav tam). 

2. »V učiteljevem znanju in usposobljenosti obstajajo deficiti« (prav tam), ki nastanejo 
zaradi vrzeli v začetnem izobraževanju, zaradi hitrega napredka znanosti in družbenih 
odnosov ali pa zaradi sprememb v šolskem sistemu. Naloga nadaljnjega izobraževanja 



7 

 

in usposabljanja je, da učiteljem pomaga izpolniti te vrzeli ter ga usposobi, da bo 
lahko sledil spremembam in novostim v šolskem sistemu (prav tam). 

Sistem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, ki vsako leto izda obsežen katalog, s pomočjo katerega učitelji izbirajo programe 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter se na lastno željo vključujejo vanje (Cencič, 
2004). 

2.1.5 Pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za učitelja 

Učitelji so vsakodnevno del zelo razgibanega in spremenljivega delovnega okolja (Devjak in 
Polak, 2007). »Pestrost učnih, vzgojnih in drugih potreb učencev, kompleksnost sodobnih 
socialnih in komunikacijskih okoliščin, snovna in didaktična zahtevnost ter interdisciplinarna 
narava učne snovi ali novi strokovni in osebnostni izzivi so dejavniki, ki v [učiteljih] porajajo 
potrebe po dodatnem znanju: znanju pridobljenem […] v programih [nadaljnjega 
izobraževanja in] usposabljanja«  (prav tam, str. 70). 

Novo znanje in pedagoške izkušnje, ki jih učitelji lahko pridobijo tudi v programih 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, omogočajo, da učitelji skozi čas spreminjajo in 
(pre)oblikujejo odnos do učencev, do strokovnega dela in do predmetov, ki jih poučujejo, 
prav tako pa spreminjajo oz. prilagajajo svoje pristope do dela z učenci (Devjak in Polak, 
2007).  

M. Javornik - Krečič (2008) pravi, da nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pomembno 
vpliva na spreminjanje učiteljevega dela, na kakovost poučevanja ter učenja in pomaga 
učitelju dvigniti možnost razmišljajočega ravnanja v nasprotju z rutinskim, M. Valenčič - 
Zuljan idr. (2011, str. 65) pa so mnenja, da učiteljem omogoča, »da svoje poklicne potenciale 
razvijejo do stopnje eksperta«. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učitelju pomaga 
slediti napredku in razvijati znanje s predmetnih področij, prav tako pa mu nudi izobraževanje 
na specialno didaktičnem področju in ga seznanja z najnovejšimi spoznanji (Pišot in Felda, 
2005).  

Po besedah Andersona (1991, v Razdevšek - Pučko, 1993) ima nadaljnje izobraževanje in 
usposabljanje velik pomen pri učiteljevem spreminjanju, vendar je potrebno upoštevati 
nekatere pogoje, da bo ta dosežen. Anderson (1991, v prav tam) navaja naslednje: (1) izhajati 
in zadovoljevati mora potrebe, ki so jih prepoznali učitelji sami; (2) povezano mora biti s 
tistim, kar učitelji že vedo in kar tudi v resnici storijo; (3) vključevati mora različne dejavnosti 
in omogočati pomembne izkušnje; (4) učitelju mora omogočati, da je med udeležbo aktiven 
(igranje vlog, simulacij …) in da ni zgolj pasivni poslušalec; (5) učitelje mora opogumljati, da 
uporabijo tudi tisto, kar se "učijo" v svojih razredih; (6) spodbujati morajo proces "poskusi, 
ovrednoti, spremeni, še poskušaj". Podobnega mnenja je tudi M. Budnar (1997), ki meni, da 
samo prenos znanstvenih spoznanj različnih strok (pedagogika, psihologija, didaktika ipd.) 
neposredno ne vpliva na način dela učitelja in reševanje problemov v vzgoji in izobraževanju 
ter dodaja, da mora nadaljnje izobraževanje in usposabljanje temeljiti in izhajati iz učiteljevih 
izkušenj, znanja, problemov in nalog. Potekati mora aktivno in izkustveno, prav tako pa mora 
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omogočati sodelovanje in komunikacijo udeležencev ter vključevati treninge, pri katerih se 
rešujejo stvarni problemi (prav tam). 

2.1.6 Zakonska podlaga nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

Priložnosti za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev, ki so zaposleni v osnovnih 
šolah, organizirajo vse države, vendar se ponudba in dostop do programov med posameznimi 
državami in znotraj njih lahko razlikujeta, kar je odvisno predvsem od načina, kraja in časa 
organizacije izobraževanja oz. usposabljanja (Eurydice, 2004). Običajno zakonodaja določa, 
ali je udeležba učiteljev v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja pravica ali 
dolžnost, ali učitelji dobijo plačano odsotnost z dela v času obiskovanja programov, ali so za 
udeležbo v programih nagrajeni oz. se jim izobraževanje in usposabljanje upošteva pri 
napredovanju ipd. (prav tam), omeniti pa je potrebno tudi ETUCE (2008), asociacijo 
nacionalnih sindikatov, ki med svoje temeljne zahteve uvršča zahtevo po kakovostnem 
nadaljnjem izobraževanju strokovnih delavcev. V njej navajajo, da mora imeti strokovni 
delavec omogočeno dovolj časa za profesionalni razvoj, da mora spoznati, kako pomembno je 
pridobivanje novega znanja, da mora delodajalec strokovnemu delavcu omogočiti 
obiskovanje programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter v času izobraževanja 
zagotoviti nadomestnega strokovnega delavca, da mora biti znanje, ki ga strokovni delavec 
pridobi, ustrezno ovrednoteno itd. (ETUCE, 2008).   

V Sloveniji je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje urejeno z naslednjimi dokumenti: 
 

− Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
(1994) z dopolnitvami 

− Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (1991) z 
dopolnitvami 

− Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (2017) 

− Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (2002) z 
dopolnitvami 

− Zakon o delovnih razmerjih (2013) z dopolnitvami  

− Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) z dopolnitvami 

− Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006) z dopolnitvami 
 
V Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (1994) je s 
53. členom opredeljena pravica delavcev do stalnega strokovnega izobraževanja, 
izpopolnjevanja in usposabljanja. Zavod mora v ta namen delavcem, ki delujejo na mestih, pri 
katerih je zahtevana najmanj srednja izobrazba, omogočiti letno najmanj 5 dni strokovnega 
izobraževanja oziroma 15 dni na vsaka 3 leta. Stroške izobraževanja, izpopolnjevanja in 
usposabljanja plača zavod, prav tako pa delavcu pripada povračilo stroškov, povezanih z njim. 
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Z 39. členom je v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
(1991) opredeljeno, da delavcu pripada nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi 
napotitve na izobraževanje oz. izpopolnjevanje v interesu zavoda. 
 
Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (2017) določa pogoje, način in postopek 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev in ravnateljev, izbor in 
financiranje programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter obliko in način vodenja 
dokumentacije o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju. V njem je opredeljeno tudi 
točkovanje programov, ki strokovnim delavcem omogoča napredovanje v nazive. 
V 3. členu so navedene vrste programov, s katerimi se nadaljnje izobraževanje in 
usposabljanje strokovnih delavcev izvaja, v 4. in 5. členu pa so ti programi opisani. Nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje se izvaja po programih za izpopolnjevanje izobrazbe in po 
programih kariernega razvoja,  o njih pa bomo podrobneje pisali v nadaljevanju. 
6. člen opredeljuje katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja; kaj je, kje 
in koliko časa je objavljen ter kaj se v njem za vsak program navede (ime in sedež izvajalca, 
ime programa, predvideno število udeležencev, vključenih v izvedbo programa …). V 
nadaljevanju je v 7., 8. in 9.  členu zapisano, kako se programe profesionalnega usposabljanja 
izbere, kateri so osnovni pogoji prijaviteljev za kandidiranje na javnem razpisu in na podlagi 
česa so določeni osnovni pogoji za sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja. 
V 10. členu je opredeljeno, da imajo z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem 
strokovni delavci pravico do točk, ki se upoštevajo v sistemu napredovanja strokovnih 
delavcev v nazive, v 11. in 12. členu pa točkovanje programov kariernega razvoja in 
programov za izpopolnjevanje izobrazbe. 
13. in 14. člen opredeljujeta sofinanciranje programov za izpopolnjevanje izobrazbe in 
programov profesionalnega usposabljanja, 15. člen pa sestavine pogodbe za sofinanciranje 
programov, ki se sklene med ministrstvom in izvajalcem programa. 
V zadnjem delu pravilnika je v 16. in 17. členu zapisano o evalvacijskem vprašalniku, s 
katerim se vrednoti program in izvajalca programa nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
ter o vrstah, vsebini in časovnem roku izdaje potrdila, ki ga strokovni delavec dobi po 
opravljenem programu (Pravilnik, 2017).   
 
V Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (2002) je 
opredeljeno, da so za napredovanje strokovnih delavcev v nazive poleg drugih pogojev 
potrebni tudi uspešno končani programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, prav tako 
pa je navedeno, kako se točkujejo programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. O 
točkovanju programov bo več napisanega v nadaljevanju. 
 
Po 170. členu Zakona o delavnih razmerjih (2013) ima delavec pravico in dolžnost do 
stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega 
procesa, z namenom ohranitve ali širitve sposobnosti za opravljanje dela, ohranitve zaposlitve 
ter povečanja zaposljivosti, prav tako pa je delodajalec delavcu dolžan zagotoviti 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa 
ali pa, če se je z njim možno izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec ima pravico 



10 

 

delavca napotiti na izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, delavcu pa pripada 
pravica, da sam kandidira.  
V 171. členu je navedeno, da ima delavec, ki se izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja, 
pravico do odsotnosti z dela zaradi priprave oz. opravljanja izpitov in pravico do plačane 
odsotnosti z dela. 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) navaja, da je ena izmed 
pristojnosti ravnatelja spodbujanje strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih 
delavcev, da se sredstva za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zagotavljajo iz 
državnega proračuna ter da je delovna obveznost učitelja tudi organizirano strokovno 
izobraževanje in usposabljanje. 
 
V 9. členu Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006) je zapisano, da se 
izobraževalni program lahko oblikuje za več poklicnih standardov, na podlagi katerih se lahko 
oblikujejo tudi programi izpopolnjevanja in usposabljanja. V 10. členu je navedeno, kaj ti 
programi omogočajo, kje se upoštevajo in v skladu s čim so oblikovani ter sprejeti. 
V 68. členu je opredeljeno, da se izobraževalno delo izvaja po letnem delovnem načrtu, ki 
med drugim vsebuje tudi načrt strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev in da »šola 
lahko določi programe za izpopolnjevanje oziroma za usposabljanje, ki jih oblikuje in izvaja 
kot svojo posebno ponudbo in s katerimi uveljavlja svoj prispevek k razvoju v svojem okolju« 
(Pravilnik, 2017, 68. člen). 

2.1.7 Vrste in točkovanje programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

V letu 2017 je področje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja dobilo novo pravno 
podlago, s tem pa tudi nov način poimenovanja programov (Katalog programov, 2017). 
Programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ureja Pravilnik o izboru in 
sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju (2017). V njem so navedene naslednje vrste programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev: 
 

− programi za izpopolnjevanje izobrazbe 

− programi kariernega razvoja 
 
Programi za izpopolnjevanje izobrazbe nadgrajujejo, poglabljajo in razširjajo izobrazbo, ki je 
bila pridobljena s študijskim programom za pridobitev izobrazbe ali z izobraževalnim 
programom, in so z zakonom določeni kot izobrazbeni pogoj za opravljanje dela v vzgoji in 
izobraževanju. Programi za izpopolnjevanje izobrazbe so: javnoveljavni študijski programi za 
izpopolnjevanje, programi za izpopolnjevanje in programi za izobraževanje in usposabljanje 
za ravnateljski izpit (Pravilnik, 2017). 
 
»Programi kariernega razvoja […] omogočajo kontinuiran profesionalni razvoj strokovnih 
delavcev, usposabljanje za izvajanje novih javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja 
in doseganje ciljev novih učnih načrtov oziroma katalogov znanj in izpitnih katalogov, 
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nenehno posodabljanje disciplinarnega, strokovnega in profesionalnega znanja, seznanjanje z 
učinkovitimi vzgojno-izobraževalnimi praksami in uspešnimi pristopi za profesionalno 
obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanje njegove učinkovitosti« 
(Pravilnik, 2017, 3. člen). Med programe kariernega razvoja spadajo programi 
profesionalnega usposabljanja, tematske konference, izredni programi in projektni programi 
(Pravilnik, 2017).  
 
Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov, namenjeni pa so 
strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oz. strokovnega 
aktiva. Izbrani so na podlagi javnega razpisa (Pravilnik, 2017). Osnovni kriterij za izbor in 
sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja je evalvacijska ocena izvajalca, ki jo 
prispevajo udeleženci programov z izpolnjenim evalvacijskim vprašalnikom (Katalog, 2017). 
 
Tematske konference so krajše oblike programov, ki jih organizirajo vzgojno-izobraževalni 
zavodi in so namenjene vzgojiteljskemu, učiteljskemu, predavateljskemu oziroma 
andragoškemu zboru. V dogovoru z vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki tematsko 
konferenco organizira, se vanjo lahko vključijo tudi strokovni delavci drugih vzgojno-
izobraževalnih zavodov (Pravilnik, 2017). Navadno so organizirane, kadar vzgojno-
izobraževalni zavod v naboru objavljenih programov ne najde programa, ki bi ustrezal 
njegovim specifičnim izobraževalnim potrebam (Devjak, 2007). 
 
Izredni programi so hitra rešitev ob pojavu pomembne vsebine oziroma problematike vzgoje 
in izobraževanja, ki je ni bilo mogoče vnaprej predvideti. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, 
zaradi katerih nastane potreba po posameznem programu, so izredni programi organizirani 
naknadno, vsebino in organizacijo pa s sklepom določi minister (Pravilnik, 2017). 
 
Projektni programi so namenjeni implementaciji novih pedagoških praks, izvajajo pa se v 
skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike (Pravilnik, 2017). 
Za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju so brezplačni (Katalog, 2017).  
 
Po Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (2017) so programi za 
izpopolnjevanje izobrazbe ovrednoteni s štirimi točkami za posamezen program, programi 
kariernega razvoja pa se točkujejo glede na število ur: 
 
Število ur Število točk 

8–15 ur 0,5 točke 

16–23 ur 1 točka 

24–29 ur 1,5 točke 

30–46 ur 2 točki 

47–63 ur 2,5 točke 

64–79 ur 3 točke 

80 in več ur 3,5 točke 

Preglednica 1: Točkovanje programov kariernega razvoja (Pravilnik, 2017) 
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2.1.8 Organizacija in financiranje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

Izobraževanje ima za ekonomski in socialni razvoj družbe pomembno vlogo. Razprave o 
financiranju in stroških, ki so namenjeni izobraževalnemu sistemu, segajo na področje 
socialne pravičnosti in zagotavljanja enakih možnosti izobraževanja. Po eni strani se zdi, da je 
učinkovitost največji pokazatelj za uravnavanje vlaganj v izobraževalni sistem, a po drugi 
strani prizadevanja h kakovosti in pravičnosti zahtevajo, da naj ima vsak posameznik 
možnosti za izobraževanje glede na njegove sposobnosti in potrebe (Eurydice, 2011). 

Organizacijo in financiranje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji urejajo: 

− Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (2017) 

− Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) z dopolnitvami 

− Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje 
in izobraževanja (2010) 

 
Programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za objavo v katalogu izbere ministrstvo 
z javnim razpisom in določi pogoje za njihovo sofinanciranje. Ta se do konca junija tekočega 
šolskega leta za programe, ki se bodo izvajali v naslednjem šolskem letu, objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletni strani ministrstva. Minister s sklepom nato izbere 
programe profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v katalogu programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja ter izbere tiste, ki so sofinancirani. Sklep vsebuje programe 
profesionalnega usposabljanja in njihove izvajalce, ceno posameznega programa ter delež 
sofinanciranja posameznega programa (Pravilnik, 2017).  

Osnovni pogoji za kandidiranje izvajalcev programov  na javnem razpisu so, da ima prijavitelj 
v poslovnem registru vpisano dejavnost izobraževanja, da so prijavljeni programi usklajeni s 
cilji vzgoje in izobraževanja in da so prijavljeni programi v skladu z določili javnega razpisa 
(Pravilnik, 2017). 

Sredstva za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje se zagotavljajo iz državnega proračuna 
(Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 1996). 

Programi za izpopolnjevanje izobrazbe so sofinancirani v skladu s Pravilnikom o 
dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja. V 
Pravilniku (2010) je zapisano, da je študijska pomoč namenjena subvencioniranju 
izobraževanja in da jo imajo pravico pridobiti kandidati, ki so zaposleni v vrtcu ali šoli ter 
izvajajo javno službo. Podeljuje se na podlagi javnega razpisa. V primeru, da je kandidatov za 
študijsko pomoč več, kot je razpisanih sredstev, se izbira opravi na podlagi kriterijev, ki so 
določeni v razpisu (prav tam). 

Osnovni pogoji za sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja so določeni na 
podlagi prednostnih tem in evalvacije izvajalcev programov. Prednostne teme na predlog 
ministrstva določi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Določi jih 
največ sedem za posamezno šolsko leto, od tega vsaj dve za področje poklicnega in 
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strokovnega izobraževanja ter vsaj eno za področje izobraževanja odraslih. Kot evalvacije 
izvajalcev programov pa se upoštevajo povprečne ocene iz evalvacij programov v 
koledarskem letu pred objavo razpisa. Vrednosti evalvacije izvajalca vplivajo na delež 
sofinanciranja, vendar ta ni nižji od 50 odstotkov cene programa (Pravilnik, 2017). 

Za sofinanciranje programov se med ministrstvom in izvajalcem programa sklene pogodba 
(Pravilnik, 2017). 

Strokovni delavci in organi vzgojno-izobraževalnih zavodov s pomočjo kataloga programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki se ga objavi na spletni strani ministrstva 
najkasneje do konca tekočega šolskega leta za naslednje šolsko leto, izberejo programe, v 
katere se želijo vključiti (Pravilnik, 2017). 

Po udeležbi oz. izvedbi programov kariernega razvoja izvajalec udeležencu oziroma 
predavatelju izda potrdilo na njegovo željo, in sicer udeležencu potrdilo o udeležbi v 
programu kariernega razvoja, predavatelju pa potrdilo o izvajanju programa. Udeležencu se 
izda tudi potrdilo o opravljenem programu kariernega razvoja in to najkasneje v 45-ih dneh po 
tem, ko je oddal evalvacijski vprašalnik. Če udeleženec slednjega ne odda, se mu potrdila ne 
izda (Pravilnik, 2017). 

2.2 SLOVENŠČINA KOT UČNI PREDMET 

Slovenščina ima v vzgojno-izobraževalnem procesu štiri vloge: (1) slovenščina kot prvi 
(materni) ali drugi jezik (jezik okolja), (2) slovenščina kot državni/uradovalni jezik, (3) 
slovenščina kot učni jezik in (4) slovenščina kot učni predmet (Petek, 2013). Osredinili se 
bomo na vlogo slovenščine kot učnega predmeta. 

V začetku devetdesetih se je na Slovenskem v jezikoslovju poudarjalo medosebno dimenzijo 
učnega jezika, v drugi polovici devetdesetih let pa se je ob strokovni podpori pozornost 
preusmerila na vlogo slovenščine kot osrednjega učnega predmeta in na njegovo obširno 
prenovo. Spremenili so se cilji, vsebine in metoda pouka slovenskega jezika (Vogel, 2009). 

Danes je »slovenščina kot materni/prvi jezik za večino učencev in kot drugi jezik/jezik okolja 
za pripadnike manjšin […] ključni splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli« (Program, 
2011a, str. 4), v okviru katerega se učenci »usposabljajo za učinkovito govorno in pisno 
sporazumevanje v slovenskem jeziku, razvijajo zavest o pomenu materinščine in slovenščine, 
o slovenščini kot državnem in uradnem jeziku, o njenem položaju v Evropski uniji in njeni 
izrazni razvitosti na vseh področjih javnega in zasebnega življenja« (prav tam). 

Predmet slovenščina je razdeljen na jezikovni in književni pouk, sestavlja pa ju sklop štirih 
sporazumevalnih dejavnosti: poslušanje, branje, govorjenje in pisanje. Pri jezikovnem pouku 
učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost, pri književnem pouku pa ob 
umetnostnih/književnih besedilih poleg že omenjene zmožnosti razvijajo tudi doživljajsko, 
domišljijskoustvarjalno, vrednotenjsko in intelektualno zmožnost (prav tam). »Z zaznavanjem 
kulturnih, etičnih, duhovnih in drugih razsežnosti, ki jih premore besedna umetnost […], se 
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utrjujejo kulturna, domovinska in državljanska vzgoja ter medkulturna in širša socialna 
zmožnost« (Program, 2011a, str. 4). 

Po učnem načrtu (Program, 2011a) je v prvih šestih razredih 9-letne osnovne šole predmetu 
slovenščina namenjenih skupno 1225 ur, od tega 700 ur v prvem triletju in 525 ur v drugem. 
V prvem triletju je razporeditev ur naslednja: v prvem razredu je predmetu slovenščina 
namenjenih 210 ur letno (to je 6 ur tedensko), v drugem in tretjem pa po 245 ur oz. 7 ur 
tedensko.  V drugem triletju je razporeditev ur, namenjenih predmetu slovenščina, po razredih 
enaka, in sicer 175 ur letno oz. 5 ur tedensko. Jezikovnemu pouku je namenjeno 60 odstotkov 
ur predmeta, književnemu pa 40 – izjema je le prvi razred, v katerem je to razmerje 50 : 50. V 
prvem razredu je jezikovnemu in književnemu pouku namenjenih po 105 ur, v drugem in 
tretjem 147 ur jezikovnemu ter 98 ur književnemu pouku, v četrtem, petem in šestem pa 105 
ur jezikovnemu ter 70 ur književnemu pouku. V primerjavi z drugimi obveznimi predmeti, ki 
se izvajajo v prvih dveh triletjih osnovne šole, je predmetu slovenščina namenjeno največje 
število ur (Posodobljeni učni načrti, b.d.). Npr.: predmetu matematika, ki prav tako velja za 
enega od temeljnih predmetov v osnovni šoli, je v prvih dveh triletjih skupno namenjenih 910 
ur (Program, 2011b), kar je v primerjavi s predmetom slovenščina 315 ur manj. 

Poleg osnovnih šol se slovenščina kot učni predmet poučuje v vseh razredih in letnikih v vseh 
vrstah šol, tudi na fakultetni ravni, hkrati pa je edini obvezen predmet, ki se ga preverja pri 
vseh vrstah končnega preverjanja po končani šoli (npr. pri NPZ, pri poklicni in splošni maturi, 
pri zaključnih izpitih) (Petek, 2013). Slovenščina se kot učni predmet izvaja tudi na Oddelku 
za razredni pouk Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (prav tam), na Oddelku za razredni 
pouk Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (Predmetnik, 2016a) in na Oddelku za 
razredni pouk Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru (Učni načrti, 2017). Študentje v 
okviru predmetov iz slovenščine pridobivajo naslednje splošne in specifične kompetence: 
ustno in pisno sporazumevanje v slovenskem knjižnem jeziku, poznavanje in razumevanje 
vsebinskih značilnosti pouka na področju slovenščine, razumevanje in uporaba strokovnega 
znanja za doseganje kurikularnih ciljev, informacijska pismenost, nebesedno sporazumevanje 
itd. (Petek, 2013). 

Iz tega sklepamo, da za poučevanje slovenščine učitelji potrebujejo različne vrste znanja, in 
ob upoštevanju dejstva, da je v osnovni šoli predmetu slovenščina v primerjavi z drugimi 
obveznimi predmeti namenjeno največje število ur, menimo, da je za (bodoče) učitelje zelo 
pomembno kakovostno pridobivanje znanja s področja slovenščine v začetnem izobraževanju 
na fakulteti – enako pomembno se nam zdi tudi pridobivanje znanja v programih nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja –, zato smo naredili pregled, česa vse se v povezavi s tem 
področjem naučijo med študijem. V nadaljevanju predstavljamo vsebine s področja 
slovenščine, ki so ponujene študentom prvo- in drugostopenjskega programa Razredni pouk 
oz. Poučevanje na razredni stopnji na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, na Pedagoški 
fakulteti Univerze na Primorskem in na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. 
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2.3 VSEBINE S PODROČJA SLOVENŠČINE, KI JIH PEDAGOŠKE FAKULTETE 
PONUJAJO ŠTUDENTOM PRVO- IN DRUGOSTOPENJSKEGA PROGRAMA 
RAZREDNI POUK/POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI  

V Sloveniji se bodoči učitelji izobražujejo na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru in 
na Univerzi na Primorskem. Vsaka od teh ima pedagoško fakulteto. Poklic učitelja oz. 
profesorja za poučevanje v osnovni in srednji šoli se lahko pridobi tudi na drugih fakultetah, 
npr. na Filozofski fakulteti, Fakulteti za šport, Fakulteti za matematiko in fiziko … (Devjak in 
Polak, 2007). 

Program izobraževanja v Sloveniji je dokaj konsistenten. Na vseh pedagoških fakultetah se 
izvajajo temeljna znanja posameznih predmetno-znanstvenih disciplin in skupna znanja, ki 
študentom omogočajo oblikovanje strokovne in poklicne identitete ter jih usmerjajo k delu z 
mladimi. Na pedagoških fakultetah so v učni načrt vključena različna področja, ki jih mora 
učitelj dovolj dobro obvladati, da lahko izpolnjuje poklicno vlogo – pomaga učencem pri 
pridobivanju novih znanj, izkušenj in spretnosti. V okviru strokovnih predmetov študentje 
usvojijo znanje stroke, v okviru temeljnih pedagoških predmetov in strokovno-teoretičnih 
predmetov s specialnimi didaktikami pa spoznajo teoretično podlago in poučevalne metode. S 
pomočjo vsebin skupnih znanj, kot so npr. poglavja iz sociologije vzgoje, teorije vzgoje, 
razvojne in pedagoške psihologije … študentje razvijajo sposobnost spoznavanja 
individualnih posebnosti učencev in njihovih potreb, sposobnost načrtovanja učnega procesa 
in odločanja o metodah dela, spoznajo in se preizkusijo v raziskovalnem delu, poglobijo 
znanje tujih jezikov ter se usposobijo za branje strokovne literature (prav tam). 

Pedagoške fakultete ponujajo raznoliko množico študijskih programov, med drugim tudi 
študijski program Razredni pouk, ki je namenjen tistim, ki bi radi poučevali od 1. do 6. 
razreda osnovne šole. Študij na pedagoških fakultetah traja 5 let, in sicer 4 leta na programih 
1. stopnje in 1 leto na programih 2. stopnje (izjema je le program Predšolska vzgoja). Po 1. 
stopnji lahko diplomanti z naslovom profesor razrednega pouka postanejo pomočniki učitelja, 
z nadaljevanjem študija na 2. stopnji in naslovom magister profesor pa jim je tudi samostojno 
poučevanje v prvem in drugem triletju osnovne šole omogočeno (Študijski programi in 
programi izpopolnjevanja, 2015). 

Kot je zgoraj omenjeno, se morajo bodoči razredni učitelji, ki želijo v osnovnih šolah 
poučevati samostojno, izobraževati skupno 5 let na prvo- in drugostopenjskem programu, zato 
v nadaljevanju predstavljamo vsebine s področja slovenščine, ki so študentom razrednega 
pouka ponujene tako na 1. kot tudi na 2. stopnji študijskega izobraževanja.  

2.3.1 Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 

2.3.1.1 Univerzitetni študijski program Razredni pouk (1. stopnja) 

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani so na 1. stopnji predmeti v predmetniku 
programa Razredni pouk razvrščeni v pet kategorij:  

− A – obvezni splošni predmeti 
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− B – obvezni strokovni predmeti 

− C – strokovni izbirni predmeti 

− D – splošni izbirni predmeti 

− E – praksa (Predstavitveni zbornik, 2017a) 

V kategoriji A – obvezni splošni predmeti so predmeti, ki so obvezni za vse študente 
programa Razredni pouk. V tej kategoriji ni mogoče najti nobenega predmeta z vsebinami s 
področja slovenščine (prav tam). 

V kategoriji B – obvezni strokovni predmeti so predmeti, ki so obvezni za vse študente 
programa Razredni pouk, v njej pa najdemo naslednje predmete z vsebinami s področja 
slovenščine: slovenski jezik I; slovenski jezik II; uvod v književnost; mladinska književnost; 
didaktika slovenskega jezika; didaktika književnosti; didaktika slovenščine (Predstavitveni 
zbornik, 2017a). 

Slovenski jezik I 

Vsebine s področja slovenščine4: 

− Sporazumevanje in sporazumevalne dejavnosti. 

− Sporočanje: načela, potek, strategije, vrste. 

− Sprejemanje: načela, potek, strategije, vrste. 

− Sporazumevalna zmožnost. 

− Sestavine sporazumevalne zmožnosti. 

− Jezikovni priročniki. 

− Pravorečje. 

− Pravopis (UN, slovenski jezik I) 

Predmet slovenski jezik I študente usposablja za: sporazumevanje v slovenskem knjižnem 
jeziku; poznavanje in razumevanje vsebinskih značilnosti pouka v prvih dveh triletjih na 
področju slovenščine; razumevanje in uporabo strokovnega znanja za doseganje kurikularnih 
ciljev pri slovenščini. Študentje usvajajo temeljne pojme, vrste, načela in potek 
sporočanja/sprejemanja, pravopisna in pravorečna pravila, spoznavajo vlogo sestavin 
sporazumevalne zmožnosti ipd. ter uporabljajo znanje o tem pri tvorjenju, (samo)evalviranju, 
sprejemanju, lektoriranju in vrednotenju besedil (prav tam). 

Slovenski jezik II 

Vsebine: 

− Besedilo: pojem, vrste, sestava. 

− Beseda: pojem, lastnosti. 

− Zveza replik, zveza povedi, poved, stavek in stavčni člen: pojem, vrste, lastnosti, 
sestava. 

                                                           
4
 V nadaljevanju na tem mestu uporabljamo izraz vsebine. Navajamo izključno vsebine s področja slovenščine in 

ne tudi vseh vsebin, ki so določene za posamezen predmet. 
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− Slovenščina med drugimi jeziki. 

− Družbeni položaj slovenščine in drugih jezikov v Republiki Sloveniji. 

− Družbeni položaj slovenščine v EU. 

− Zgodovina slovenskega (knjižnega) jezika in jezikoslovja. 

− Lektoriranje besedil. 

− Predstavitev in vrednotenje pisnih besedil študentov/-k ter vrednotenje zagovora 
študentov/-k. 

− Govorni nastopi študentov/-k in vrednotenje njihove retorične kompetence (UN, 
slovenski jezik II). 

Pri predmetu slovenski jezik II se študentje usposabljajo za: sporazumevanje v slovenskem 
jeziku; fleksibilno uporabo znanja v praksi; učinkovito sporazumevanje s starši, sodelavci v 
kolektivu in strokovnjaki zunaj OŠ. Študentje se seznanjajo s položajem slovenščine v RS in 
EU ter z razvojem in s pomenom slovenskega jezika v preteklosti, prav tako pa usvajajo 
temeljne pojme, merila za razvrščanje besedil, besed, povedi ipd. ter uporabljajo znanje o tem 
pri tvorjenju, (samo)evalviranju, sprejemanju, lektoriranju in vrednotenju besedil (prav tam). 

Uvod v književnost 

Vsebine: 

− Reprezentativna književna besedila iz slovenske in svetovne mladinske književnosti in 
motivno-tematske povezave. 

− Teorija mladinske književnosti: avtor, besedilo, naslovnik; kultura in medkulturni 
prostor. Različni teoretični pogledi na medkulturno mladinsko književnosti (Shavit, 
Hunt, Nodelman, Nikolajeva, idr.). 

− Poimenovanje, klasifikacija in sistematizacija književnih besedil napisanih za odrasle 
in/ali mlade naslovnike. Dvojni naslovnik mladinske književnosti (mladi bralec in 
odrasli bralec). 

− Zvrsti in vrste mladinske književnosti, večplastnost književnih besedil; značilnosti 
književnih oseb, prostora, časa, dogajanja in motivi za dogajanje, v različnih kulturah 
in motivno-tematske povezave.  

− Pregled medkulturne mladinske književnosti: klasični in sodobni mladinski avtorji v 
Sloveniji in Evropi, po dveh družbenih prelomnicah: po letu 1960 in po letu 1990. 

− Pregled književnih ilustracij v slikanicah: stereotipi, simbolika, vloga manjšin; čas in 
prostor, gibanje, karakterizacija, perspektiva,  modalnost, komplementarnost ilustracij 
in besedila, dvojni naslovnik, ipd. 

− Izvirna slovenska slikanica - Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko 
slikanico.  

− Zlata hruška - znak kakovosti otroških in mladinskih knjig in Priročnika za branje 
kakovostnih mladinskih knjig (UN, uvod v književnost). 

Predmet uvod v književnost študente usposablja za: poznavanje teoretičnih pojmov 
književnost za odrasle, mladinska književnost ter dvojni naslovnik; poznavanje 
reprezentativnih književnih besedil iz slovenske in svetovne mladinske književnosti; 
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poznavanje zgodovine in teorije splošne ter mladinske književnosti; poznavanje  medkulturne 
mladinske književnosti v Sloveniji, Evropi in svetu. Študentje usvajajo temeljne 
literarnozgodovinske in literarnoteoretične pojme, temeljne književne zvrsti in vrste, merila za 
interpretacijo besedil ipd. ter uporabljajo znanje o tem pri sprejemanju, doživljanju, 
razumevanju in vrednotenju književnih besedil (prav tam). 

Mladinska književnost 

Vsebine: 

− Teorija mladinske književnosti: trije členi predmetnega polja literarne vede v povezavi 
z mladinsko književnostjo: avtor: avtopoetike in perspektive; besedilo: literatura in 
realnost: mimetičnost, raznolikost sodb, snov v literaturi, razpoloženje, tematika 
mladinske književnosti,  bistvo književnosti in skrajnosti v povezavi z mladinsko 
književnostjo, literarna oseba, spolska reprezentacija v mladinskih besedilih, 
seksizem, besedilotvorni postopki, kategorije jezikovne inovativnosti v poetiki 
mladinske književnosti, metaforika; bralec: naslovnik in dialoškost branja, možnosti 
opisa bralčevega doživetja, postopek nastajanja besedila, bralec in medijska realnost. 

− Posebne teme: trivialna mladinska književnost, sprejemnik: bralni razvoj in tipologija 
branja, raziskovalci mladinske književnosti ter institucije in specializirane publikacije. 

− Zgodovina mladinske književnosti: starejša (klasična) mladinska književnost: ljudska 
pesem in umetna poezija (do 1930); pripovedka in pravljica: ljudska, klasična 
avtorska, sodobna; basen, kratka zgodba, črtica, povest, mladinski roman, fantastična 
pripoved; spominska literatura; realistična pripoved s pregledom tem; mladinska  
dramatika. 

− Sodobna mladinska književnost: povojna mladinska aktivistična poezija, tradicionalna 
mladinska poezija, poezija estetske inovacije: prvi val, poetika modernizma;  
tipologija proznih žanrov, povojna mladinska aktivistična proza, sodobna pravljica, 
klasična umetna pravljica in povedka, živalska pravljica, nesmiselnica, resničnostna 
mladinska proza, pripoved s človeškimi osebami, živalska zgodba, avtobiografska 
pripoved, zabavna oz. trivialna pripoved; mladinska dramatika: aktivistična mladinska 
dramatika, sodobna mladinska gledališka, lutkovna, radijska in televizijska igra, 
slikanica in najpomembnejši ilustratorji (UN, mladinska književnost). 

Predmet mladinska književnost študente usposablja za: poznavanje in razumevanje vsebinskih 
značilnosti pouka v prvih dveh triletjih na področju mladinske književnosti; razumevanje 
večkulturnosti; razumevanje ter uporabo literarnovednih znanj za doseganje kurikularnih 
ciljev v prvih dveh triletjih. Pri predmetu študentje usvajajo pojme, povezane z mladinsko 
književnostjo (perspektiva, mimetičnost, motiv, tema, književna oseba …), spoznavajo 
avtopoetike mladinske književnosti, poimenovanja nonsensnega, iracionalnega, tabujskega 
…, razvoj slovenske in svetovne mladinske književnosti ter uporabljajo spoznanja o sodobnih 
izhodiščih pisanja za mlade, o besedilotvornih postopkih, o zgodovini mladinske književnosti 
pri branju, analiziranju in vrednotenju književnih besedil (prav tam). 

Didaktika slovenskega jezika 
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Vsebine: 

− Vloga slovenščine v šolah v Republiki Slovenije. 

− Slovenščina kot uradovalni jezik. 

− Slovenščina kot učenčev prvi ali drugi jezik. 

− Slovenščina kot učni jezik. 

− Pedagoški govor: spoznavni in odnosni govor. 

− Slovenščina kot učni predmet. 

− Didaktična načela, cilji in metode pri pouku slovenskega jezika, izhajajoči iz 
kurikuluma za razredno stopnjo OŠ. 

− Načini razvijanja sporazumevalnih dejavnosti učencev v 1. in 2. triletju, s posebnim 
poudarkom na metodah začetnega opismenjevanja. 

− Načini razvijanja poimenovalne, upovedovalne, pravorečne, pravopisne in 
pragmatične zmožnosti učencev v 1. in 2. triletju. 

− Načini razvijanja metajezikovne zmožnosti učencev 1. in 2. triletja. 

− Načini preverjanja in ocenjevanja znanja in dosežkov učencev v 1. in 2. triletju ter 
oblikovanja povratnih informacij (UN, didaktika slovenskega jezika). 

Predmet didaktika slovenskega jezika študente usposablja za: poznavanje in razumevanje 
razvojnih značilnosti, razlik in potreb učencev ter didaktičnih značilnosti pouka v prvih dveh 
triletjih na področju slovenščine; prepoznavanje učenčevih učnih zmožnosti in težav pri 
slovenščini; prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na različnost učencev; uporabo 
specialnodidaktičnega znanja za doseganje kurikularnih ciljev pri slovenščini. V okviru 
predmeta študentje usvajajo temeljne pojme, povezane z vlogo slovenščine v šoli ter z 
didaktičnimi načeli, cilji in metodami, načine razvijanja sporazumevalnih dejavnosti učencev, 
načine razvijanja različnih zmožnosti (upovedovalne, pravorečne, pravopisne …) učencev, 
načine preverjanje in ocenjevanja znanja ipd. ter uporabljajo znanje o tem pri primerih iz 
prakse (npr. pri didaktičnem preoblikovanju vsebin za doseganje kurikularnih ciljev) (prav 
tam). 

Didaktika književnosti 

Vsebine: 

− Teorija didaktike književnosti. 

− Poimenovanja in pojmovanja književne didaktike: povezava z literarno vedo in 
interdisciplinarnost, predmet in metode književne didaktike, teoretična in aplikativna 
književna didaktika. 

− Izhodišča književne didaktike: tipologija branja, jezik in književnost: razmejitve in 
povezave, tematsko načrtovanje pouka književnosti. 

− Komunikacijski pouk književnosti: ravni dialoga v razredu, komunikacijski in 
tradicionalni pouk književnosti, učitelj kot bralni model, učiteljeva strokovna priprava 
na šolsko interpretacijo književnosti, tematski interesi otroka in načrtovanje pouka 
književnosti, poustvarjalnost in igra kot dejavnosti, vloga staršev, didaktičnega 
instrumentarija in projektnega dela v razvijanju bralne zmožnosti. 
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− Kontinuiteta šolske interpretacije: spiralno in nanizovalno programiranje pouka, 
kontinuiteta načel in ciljev, cilji pouka književnosti: splošni in posebni; vzgojni, 
funkcionalni, izobraževalni; razvrstitev in razvijanje bralnih strategij, učni načrt za 
devetletko: področja in dejavnosti. 

− Algoritem šolske interpretacije književnosti: tipi in vloga priprav na pouk, faze šolske 
interpretacije, tipi uvodnih motivacij, izražanje doživetij, analiza, sinteza, 
vrednotenje: artikularizacija besedila, poglabljanje doživetja in vrste novih nalog 
(UN, didaktika književnosti). 

V okviru predmeta se študentje usposabljajo za: poznavanje in razumevanje razvojnih 
značilnosti, razlik, potreb, učnih zmožnosti in težav učencev pri književnosti; poznavanje in 
razumevanje vsebinskih značilnosti pouka v prvih dveh triletjih na področju književnosti; 
razumevanje in uporabo književnodidaktičnih znanj za doseganje kurikularnih ciljev. 
Študentje usvajajo različne pojme v povezavi s književnostjo (zmožnost, znanje, kanonski 
avtor/besedilo …) in v povezavi s kurikularno teorijo (kurikulum, dialoškost, literarno 
doživetje …), spoznavajo temeljna pojmovanja teorije branja, strukturo učnega načrta ipd. 
Prav tako se seznanjajo s fazami učiteljeve priprave na pouk, s fazami šolske interpretacije in 
z vlogo učitelja pri pouku književnosti (prav tam).  

Didaktika slovenščine 

Vsebine: 

− Učni sistemi, oblike, metode, tehnike. 

− Individualizacija in diferenciacija pouka slovenskega jezika. 

− Korelacija in integracija z drugimi predmeti. 

− Preverjanje znanja pri slovenskem jeziku. 

− Analiziranje in vrednotenje učiteljevega dela s poudarkom na samorefleksiji (UN, 
didaktika slovenščine). 

Pri predmetu didaktika slovenščine se študente usposablja za: upoštevanje razvojnih 
značilnosti, razlik, potreb učencev in prepoznavanje učnih zmožnosti ter težav v konkretnih 
okoliščinah; prilagajanje učno-vzgojnih pristopov pri slovenščini ob upoštevanju različnosti 
učencev; uporabo specialnodidaktičnega znanja za doseganje kurikularnih ciljev pri 
slovenščini; ustvarjanje spodbudnega učnega vzdušja in razreševanje disciplinskih problemov 
v konkretnih okoliščinah. Študentje usvajajo strokovno in pedagoško terminologijo, povezano 
s poukom slovenščine, ter uporabljajo pridobljeno znanje iz slovenskega jezika in didaktike 
slovenščine v praksi (npr. pri didaktičnem preoblikovanju vsebin za doseganje kurikularnih 
ciljev) (prav tam). 

V kategoriji C – strokovni izbirni predmeti so predmeti, ki so za študente programa Razredni 
pouk izbirni, izberejo pa jih iz nabora, ki ga pripravi Pedagoška fakulteta. V 4 letih 
študijskega izobraževanja na 1. stopnji študent izbere skupno 3 predmete iz kategorije C – 
izbirni strokovni predmeti (Predstavitveni zbornik, 2017a). V tej kategoriji najdemo naslednje 
predmete z vsebinami s področja slovenščine: didaktična igra pri pouku slovenščine; 
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književnost z didaktiko; medkulturna mladinska književnost; pragmatično jezikoslovje; 
pravljičarstvo; slikanica (prav tam). 

Didaktična igra pri pouku slovenščine 

Vsebine: 

− Didaktične igre (igre s pravili in simbolne igre) za razvijanje pragmatične in 
slovnične zmožnosti. 

− Cilji učnega načrta, npr. slušno in vidno razločevanje glasov/črk, ki jih lahko 
uresničujemo z didaktičnimi igrami. 

− Didaktična igra pri književni vzgoji – pomen iger v pravljičnem projektu. 

− Didaktične igre za razvijanje slovnične zmožnosti v domači in tuji strokovni literaturi 
(UN, didaktična igra pri pouku slovenščine). 

Pri predmetu se študentje poleg drugih ciljev/kompetenc, ki niso v povezavi s slovenščino, 
usposabljajo za: uporabo raznovrstnih strategij, namenjenih motiviranju učencev v procesu 
opismenjevanja; uresničevanje ciljev za razvijanje predopismenjevalnih spretnosti in 
slovnične ter pragmatične zmožnosti z uporabo iger; poznavanje in razumevanje besednih in 
nebesednih iger pri književni vzgoji. Študentje usvajajo pravila, pomen, cilje in načrtovanje 
didaktičnih iger in to znanje uporabljajo pri ustvarjanju didaktičnih iger in načrtovanju pouka 
slovenščine z vključevanjem teh (prav tam). 

Književnost z didaktiko 

Vsebine: 

− Temeljna književna besedila iz svetovne  ter osrednja pesemska, pripovedna in 
dramska besedila iz slovenske  in svetovne mladinske književnosti. 

− Sodobna književna besedila in slovenske in svetovne mladinske književnosti in 
didaktična uporaba v praksi. 

− Pregled medkulturne mladinske književnosti: klasični in sodobni mladinski avtorji v 
Sloveniji in Evropi,  po letu 1960 in po letu 1990. 

− Književna didaktika: izhodišča medkulturne književne didaktike (tipologija branja, 
medkulturne povezave, načelo dialoškosti, cilji pouka medkulturne mladinske 
književnosti, šolska interpretacija književnega besedila), komunikacijski  pouk. 

− Književnoteoretični pojmi za književne zvrsti in vrste ter poglavitna dela stroke: 
literarne zgodovine, literarne teorije, monografije, leksikoni ipd. (UN, književnost z 
didaktiko). 

Predmet študente usposablja za: ustno in pisno sporazumevanje v slovenskem knjižnem 
jeziku; poznavanje in razumevanje vsebinskih značilnosti pouka slovenščine, natančneje 
mladinske književnosti in književnega pouka; razumevanje in uporabo strokovnega znanja za 
doseganje kurikularnih ciljev; nadgrajevanje teoretičnega in didaktičnega znanja o mladinski 
književnosti. Študentje usvajajo temeljne literarnozgodovinske in literarnoteoretične pojme, 
temeljne književne zvrsti in vrste, merila za interpretacijo besedil, različne metode 
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interpretacije ipd. ter uporabljajo znanje o tem pri sprejemanju, doživljanju, razumevanju in 
vrednotenju književnih besedil (prav tam). 

Medkulturna mladinska književnost 

Vsebine: 

− Teorija medkulturne mladinske književnosti: avtor, besedilo, naslovnik; kultura in 
večkulturni prostor. 

− Vzgoja za strpnost, spoštovanje različnosti in drugačnosti. 

− Zvrsti in vrste medkulturne mladinske književnosti, večplastnost književnih besedil; 
značilnosti književnih oseb, prostora, časa, dogajanja in motivov za dogajanje v 
različnih kulturah in medkulturne povezave.  

− Pregled medkulturne mladinske književnosti: klasični in sodobni mladinski avtorji v 
Sloveniji in Evropi, po dveh družbenih prelomnicah: po letu 1960 in po letu 1990. 

− Književna didaktika: izhodišča medkulturne književne didaktike (tipologija branja, 
medkulturne povezave, načelo dialoškosti, cilji pouka medkulturne mladinske 
književnosti, šolska interpretacija književnega besedila), komunikacijski  pouk. 

− Pregled književnih ilustracij v slikanicah: stereotipi, simbolika, vloga manjšin; čas in 
prostor, gibanje, karakterizacija, perspektiva, modalnost, komplementarnost ilustracij 
in besedila, dvojni naslovnik ipd. 

− Pregled književnih vsebin v besedilih: obnašanje, standardi za uspeh, reševanje 
problemov, vloga  ženskih in otroških književnih oseb; vloga manjšin; življenjski 
slogi; kulturne in medkulturne vrednote; medčloveški odnosi, glavne in stranske 
književne osebe; dejavnost – nedejavnost, moč – nemoč, odrasli – otroci, moški – 
ženske, večina – manjšina ipd. 

− Besedni jezik in socialna realnost v medkulturnih književnih besedilih (seksizem v 
jeziku, stereotipi; korektnost pri pojmovanju različnih kultur, ras, spolov, ideologij in 
življenjskih slogov po letu 1990). 

− Bio- in bibliografija ilustratorja in/ali pisatelja; stališče ilustratorja/pisatelja; prvine 
stereotipov v besednem in nebesednem sporočilu (besedilo in branje med vrsticami), 
preseganje stereotipov in predsodkov v besedilu. 

− Pregled teorij medkulturnega izobraževanja. 

− Podobnosti in razlike med kulturami v književnih besedilih.  

− Kakovostna medkulturna književna besedila, ki spodbujajo odgovornost, strpnost in 
spoštovanje (UN, medkulturna mladinska književnost, a). 

Pri predmetu medkulturna mladinska književnost se študentje usposabljajo za: poznavanje 
medkulturne mladinske književnosti v vzgoji in izobraževanju; kritično spremljanje razvoja 
teorije in prakse ter originalnost in kreativnost pri reševanju strokovnih vprašanj na področju 
poučevanja mladinske književnosti; iskanje novih virov na področju poučevanja mladinske 
književnosti. Študentje usvajajo temeljne literarnozgodovinske in literarnoteoretične pojme, 
temeljne književne zvrsti in vrste, merila za interpretacijo medkulturnih mladinskih besedil, 
različne metode interpretacije ipd. ter uporabljajo znanje o tem pri sprejemanju, doživljanju, 
razumevanju in vrednotenju medkulturnih mladinskih književnih besedil (prav tam). 
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Pragmatično jezikoslovje 

Vsebine: 

− Pragmatično jezikoslovje (kaj je in vpliv filozofskih tradicij na nastanek te 
jezikoslovne discipline). 

− Teorija govornih dejanj (delna dejanja; način izrazitve govornega dejanja; posrečenost 
in uspešnost govornega dejanja; sekvenca govornih dejanj; razvrstitev govornih 
dejanj). 

− (Dobesedni) pomen in smisel (sporočeni pomen) besedila. 

− Sporazumevalna zaslepitev. 

− Vljudnost pri sporazumevanju.  

− Vpliv okoliščin/govornega položaja na razumevanje in tvorjenje besedil. 

− Vrste besedil (tudi propagandna …). 

− Načela in strategije sporazumevanja (UN, pragmatično jezikoslovje). 

Pri predmetu pragmatično jezikoslovje se študentje usposabljajo za: razumevanje in uporabo 
strokovnega znanja za doseganje kurikularnih ciljev s področja rabe jezika pri slovenščini; za 
pravilno rabo slovenskega knjižnega jezika; nebesedno sporazumevanje. Študentje usvajajo 
temeljne pojme rabe jezika, načela in strategije sporazumevanja ter uporabljajo znanje o tem 
pri tvorjenju, sprejemanju, (samo)evalviranju ter vrednotenju besedil (prav tam). 

Pravljičarstvo 

Vsebine: 

− Priprave na govorno interpretacijo umetnostnih besedil (interpretativno branje).  
Priprave na govorno komunikacijo kot posebno obliko javnega govora. Proces 
govorno-poslušalske komunikacije (oddajnik in sprejemnik/naslovnik; gledanje v 
občinstvo). Ustrezna zvočna oblikovanost sporočila. Pomen negovorne komunikacije 
(kostumografija, scena in mizanscena). Uporaba knjižnega jezika (zborni in splošno 
pogovorni) in izrekovalne pomanjkljivosti  

− Govorna interpretacija umetnostnih besedil. Priprava na govorno interpretacijo v 
širšem in ožjem smislu. Jezikovno in nejezikovno ilustriranje interpretativnega 
branja (brez pretirane vznesenosti, sentimentalnosti ali izumetničenosti). Čustveni 
premori po branju in/ali pripovedovanju umetnostnih besedil. 

− Pripovedovanje ljudskih, klasičnih avtorskih in sodobnih pravljic. Pripovedovanje 
pravljic za otroke in pripovedovalski nastopi za odrasle. Pripovedovanje in 
oblikovanje govora; zbiranje, prirejanje in objavljanje ljudskih pripovedi, avtorski 
model pripovedovanja pravljic. Folklora, ljudsko izročilo, pripovedno izročilo, 
variante ljudskih pravljic in pripovedk. 

− Psihologija pravljic in bajk ter različne psihološke teorije pravljic (S. Freud, C. G. 
Jung, B. Bettelheim, idr.). Simbolni pomeni in arhetipi v pravljicah, odkriti in skriti 
pomeni v modelu ljudske pravljice. Izražanje negativnih čustev skozi simbolno 
izražanje. Princip ugodja in princip stvarnosti v ljudskih pravljicah 



24 

 

− Poznavanje vsebinskih interpretacij pravljic (kulturnozgodovinski, 
literarnozgodovinski, psihološki, sociološki, feministični pristopi) in analize tekstov 
(strukturalistični, jezikoslovni, semantični, semiotični, kognitivni pristopi).  

− Teoretični pogledi na model ljudske, klasične avtorske in sodobne pravljice. 
Definicija, klasifikacija in sistematizacija pojma pravljica.  

− Različni modeli pravljice (ljudska, klasična/avtorska in sodobna pravljica – kratka in 
obsežna).   

− Pravljice v delih znanih zbiralcev in avtorjev: T. G. Straparola,  G. Basile, C. 
Perrault, J. in W. Grimm ...; H. C. Andersen, O. Wilde ...; E. Peroci, S. Makarovič ...; 
A. Lindgren, M. Ende, J. T. Tolkien, J. K. Rowling, P. Pullman idr. (UN, 
pravljičarstvo). 

Predmet študente usposablja za: učinkovito govorno interpretiranje umetnostnih besedil in 
pripovedovanje pravljic; interdisciplinarno povezovanje pravljičnih vsebin z drugimi 
področji; razumevanje različnih teoretičnih pogledov na model pravljic; razumevanje in 
uporabo tiskanih in elektronskih virov pri pravljičarstvu ali pripovedovanju zgodb. Študentje 
usvajajo temeljne literarnozgodovinske in literarnoteoretične pojme, temeljne pojme 
ljudskega slovstva, temeljne književne zvrsti in vrste, merila za interpretacijo besedil, metode 
interpretacij, pravila ubesedovanja ipd. (prav tam). 

Slikanica 

Vsebine: 

− Teoretični pogledi na model ljudske, klasične avtorske in sodobne pravljice. 
Definicija, klasifikacija in sistematizacija pojma pravljica.  

− Različni modeli pravljice (ljudska, klasična/avtorska in sodobna pravljica (kratka in 
obsežna).  

− Znani zbiralci in avtorji: T. G. Straparola,  G. Basile, C. Perrault, J. in W. Grimm ...; 
H. C. Andersen, O. Wilde ...; M. Koman, L. Fatur, E. Lešnik; E. Peroci, S. Makarovič 
...; A. Lindgren, M. Ende, J. T. Tolkien, J. K. Rowling, P. Pullman idr.  

− Primerjalna analiza  pravljičnih tipov (indeks pravljic A. Arne, S. Thomspon, H. J. 
Uther). 

− Primerjalna analiza enega pravljičnega tipa v različnih slikaniških knjižnih izdajah, 
npr. Pepelka, Srečni kraljevič ... 

− Definicija, klasifikacija in sistematizacija pojma slikanice. 

− Ožje in širše pojmovanje slikanice. Postmodernistične slikanice in intertekstualnost v 
besednem in likovnem izrazu. 

− Zgodovinski pregled slikaništva na Slovenskem (od "ilustratoric, slikaric", do  
ilustratorjev in knjižnega slikarstva za mlade naslovnike).  

− Slikanice za otroke in odrasle – večnaslovniška odprtost slikanic.  

− Različne medijske predelave knjižne oblike velike slikanice (A4, 32 str.) v različne 
medije, npr. e-slikanica, interaktivna slikanica ipd. 
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− Slikanice brez besedila in z besedilom. Odnos med besednim in nebesednim oz. 
likovnim izražanjem. Komplementarnost.) 

− Pripovedovanje zgodb v knjižni obliki: koncept knjige zgodb, koncept slikanice in 
kako se razlikujeta; kako pripovedujemo skozi slike in kako slike povežemo v 
zaključno zgodbo; vsebina zgodbe; definicija in opredelitev pojma slikanica in njenih 
značilnosti in zvrsti otroških slikanic; načini prepletanja besede in slike. 

− Načrtovanje slikanice kot celovitega objekta: načrt/dogajalna premica za slikanico; 
maketa knjige; velikost, proporci in oblika slikanic; struktura knjige/slikanice; osnove 
in priprava za reproduciranje. 

− Snovanje ilustracij: namen ilustracij; risanje in zbiranje vizualnih predlog; prostor in 
kompozicija v ilustracijah; ilustratorske tehnike in vsebina zgodbe; stil in vsebina 
zgodbe. 

− Pot do bralca: pot od ideje, pisca, založnika, ilustratorja, tiskarja do bralca (UN, 
slikanica). 

V okviru predmeta slikanica se študentje usposabljajo za: učinkovito govorno interpretiranje 
umetnostnih besedil in pripovedovanje pravljic; poznavanje razvoja mladinske književnosti; 
interdisciplinarno povezovanje pravljičnih vsebin z drugimi področji; razumevanje različnih 
teoretičnih pogledov na model pravljic; zmožnost kreiranja in vrednotenja slikanic. Študentje 
usvajajo temeljne literarnozgodovinske in literarnoteoretične pojme, temeljne književne zvrsti 
in vrste, merila za interpretacijo besedil, različne metode interpretacije, pravila ubesedovanja, 
merila za vrednotenje književnih besedil, vlogo sodobnih metod literarne vede pri 
sporočanju/sprejemanju itd. (prav tam). 

V kategoriji D – splošni izbirni predmeti so predmeti, ki so za študente izbirni. Te študent 
lahko izbere iz nabora, ki ga pripravi Pedagoška fakulteta ali pa iz nabora splošnih D izbirnih 
predmetov, ki ga pripravijo druge članice Univerze v Ljubljani. V 4 letih študijskega 
izobraževanja na 1. stopnji študent izbere skupno 3 predmete iz kategorije D – izbirni splošni 
predmeti (Predstavitveni zbornik, 2017a). V tej kategoriji najdemo naslednje predmete z 
vsebinami s področja slovenščine: šolska interpretacija sodobne mladinske književnosti; 
pedagoško sporazumevanje v slovenščini; ustvarjalno pisanje (prav tam). 

Šolska interpretacija sodobne mladinske književnosti 

Vsebine: 

− Komunikacijski pouk književnosti – zgodovina in temeljne značilnosti modela; ravni 
dialoga v razredu, komunikacijski in tradicionalni pouk književnosti – razlike med 
učnim načrtom oz. šolsko interpretacijo v prvem, drugem in tretjem triletju.  

− Dejavnosti v učnem načrtu in njihova povezanost – osrednjost branja, pomen 
učiteljeve strokovne avtonomije pri izboru vsebin za uresničevanje ciljev.   

− Individualizacija in diferenciacija – načela in izvedba, vloga in stranpoti.  

− Učiteljeva strokovna priprava na šolsko interpretacijo književnosti, tematski interesi 
otroka in načrtovanje pouka književnosti v prvem, drugem in tretjem triletju.  
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− Tabujske teme in problemski pouk književnosti, opazovanje in obravnavanje 
drugačnosti v književnosti in pri njeni šolski interpretaciji.  

− Spiralno in nanizovalno programiranje pouka – povezava triletij glede na zvrstno-
vrstni kriterij ter osrednje avtorje.  

− Primerjalna analiza poetik izbranih avtorjev in izdelava modelov šolskih interpretacij 
izbranih besedil. Možnosti za šolsko interpretacijo problemskih tem, modernistične 
poezije, trivialne književnosti in slikanice v celotni vertikali.  

− Razvijanje bralnih strategij: pregled načinov njihovega razvijanja ob vsebinsko 
različno zahtevnih besedilih.   

− Algoritem šolske interpretacije književnosti: faze šolske interpretacije, tipi uvodnih 
motivacij, izražanje doživetij, analiza, sinteza, vrednotenje; aktualizacija besedila, 
poglabljanje doživetja in vrste novih nalog. Povezava z deli izbranih avtorjev in 
izdelava konkretnih zgledov šolske interpretacije. 

− Preverjanje in ocenjevanje: vrste in izhodišča oz. načela preverjanja, pomen in 
priprava govornega nastopa, vloga zunanjega preverjanja znanja (UN, šolska 
interpretacija sodobne mladinske književnosti). 

Pri predmetu se študentje usposabljajo za: poznavanje in razumevanje poetike sodobne 
mladinske književnosti; razumevanje in uporabo književnodidaktičnih znanj za doseganje 
kurikularnih ciljev; sodelovanje z učenci, starši in sodelavci pri zagotavljanju spodbudnega 
bralnega okolja. Študentje usvajajo različne pojme (kanonski avtor/besedilo, individualizacija, 
diferenciacija …), faze učiteljeve priprave na pouk in faze interpretacije besedila, povezanost 
med poetikami mladinske književnosti in književnimi interesi otroka ipd. ter načrtujejo pouk 
književnosti in oblikujejo didaktične igre in projekte književne vzgoje v OŠ (prav tam). 

Pedagoško sporazumevanje v slovenščini 

Vsebine: 

− Vloga slovenščine v šolah v Republiki Sloveniji. 

− Slovenščina kot uradovalni jezik, kot učenčev prvi ali drugi jezik in kot učni jezik. 

− Pedagoški govor: spoznavni in odnosni govor. 

− Sporazumevanje in sporazumevalne dejavnosti.  

− Sporazumevalna zmožnost: pojem in sestavine. 

− Jezikovni priročniki: vrste in raba. 

− Pravorečje in pravopis.   

− Predstavitev in vrednotenje pisnih besedil študentov/-k. 

− Govorni nastopi študentov/-k in vrednotenje njihove retorične zmožnosti. 

− Družbeni položaj slovenščine in drugih jezikov  v Republiki Sloveniji. 

− Družbeni položaj slovenščine v EU (UN, pedagoško sporazumevanje v slovenščini). 

Pri predmetu pedagoško sporazumevanje v slovenščini se študentje usposabljajo za: 
sporazumevanje v slovenskem knjižnem jeziku; prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na 
individualno, socialno, jezikovno in kulturno različnost učencev; nebesedno sporazumevanje. 
Študentje usvajajo temeljne pojme, povezane z vlogo slovenščine v šoli, temeljne pojme, 
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vrste, načela, potek in strategije sporočanja/sprejemanja, uporabo jezikovnih priročnikov, 
pravorečna in pravopisna pravila, vlogo sestavin sporazumevalne zmožnosti ipd. ter 
uporabljajo znanje o tem pri tvorjenju, sprejemanju, razumevanju in vrednotenju besedil ter 
pri soočanju z drugimi jeziki in kulturami (prav tam). 

Ustvarjalno pisanje 

Vsebine: 

− Teorija in didaktika kreativnega pisanja (divergentno mišljenje).  

− Razvojne in literarne značilnosti  učencev v osnovni šoli, bralni in pisni interesi 
učencev.  

− Opisno ocenjevanje ustvarjalnih besedil. 

− Vaje za bogatitev besednega zaklada (fluentnost besed, idej, asociacij in izražanja: 
adaptivne fleksibilnosti ter originalnosti besed, povedi in besedil). Različne metode 
ustvarjalnega pisanja.  

− Razmerje – slovnica in ustvarjalnost in kognitivno pojmovanje pisnega procesa. 

− Tvorjenje po/ustvarjalnih besedil: tvorjenje pesemskih, pripovednih in dramskih 
besedil. 

− Tipi motivacije pri pouku književnosti in besedilotvorne metode za razvijanje 
po/ustvarjalnih sposobnosti. 

− Zgodovinski oris prostega spisja. Branje in poustvarjanje ob književnih besedilih.  

− Temeljna književna besedila svetovne mladinske književnosti. 

− Neknjižno gradivo: vidiki izbora in oblike posredovanja avdio-vizualnega in igralnega 
gradiva s književnimi vsebinami. 

− Iskanje literature po katalogih, slovenskih besedilnih zbirkah, bibliografskih in 
leksikonskih pomagalih v tiskani in elektronski obliki (UN, ustvarjalno pisanje). 

V okviru predmeta se študentje usposabljajo za: učinkovito, dialoško in ustvarjalno 
interpretiranje književnih besedil; prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na različnost 
(jezikovno, kulturno …) učencev; povezovanje književnih vsebin z drugimi predmetnimi 
področji; poznavanje, razumevanje in uporabo različnih virov pri mladinski književnosti. 
Študentje usvajajo temeljne literarnozgodovinske in literarnoteoretične pojme, temeljne 
književne zvrsti in vrste, merila za interpretacijo besedil, pravila ubesedovanja ipd. ter 
uporabljajo znanje o tem pri sprejemanju, doživljanju, razumevanju in vrednotenju 
mladinskih književnih besedil (prav tam). 

V kategoriji E – praksa so predmeti v povezavi s pedagoško prakso in hospitacijami/nastopi. 
V njej ne najdemo predmetov, ki bi imeli v učnem načrtu navedene vsebine s področja 
slovenščine, toda študentje v okviru teh predmetov pridobivajo znanje tudi s področja 
slovenščine (Predstavitveni zbornik, 2017a). 
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2.3.1.2 Univerzitetni študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni 
stopnji (2. stopnja) 

Na 2. stopnji so predmeti v predmetniku programa Razredni pouk, smer Poučevanje na 
razredni stopnji, razvrščeni v module. Kategorizirani so v naslednje module: 

− splošni modul (obvezni) 

− strokovni modul (obvezni) 

− interdisciplinarni izbirni modul (izbirni) 

− strokovni modul (izbirni) 

− skupni izbirni modul (izbirni) (Predstavitveni zbornik, 2017b). 

V kategoriji splošni modul (obvezni) in strokovni modul (obvezni) so predmeti, ki so obvezni 
za vse študente smeri Poučevanje na razredni stopnji. V teh dveh kategorijah ne najdemo 
nobenega predmeta, ki bi imel v učnem načrtu navedene vsebine s področja slovenščine, 
vendar je potrebno omeniti, da v kategoriji strokovni modul (obvezni) najdemo predmet 
medpredmetno povezovanje, ki je povezan tudi s slovenščino. V okviru predmeta se študente 
usposablja za načrtovanje, izvajanje in evalviranje medpredmetnega povezovanja na področju 
slovenščine, matematike, naravoslovja ... (prav tam). 

V kategorijah interdisciplinarni izbirni modul (izbirni), strokovni modul (izbirni) in skupni 
izbirni modul (izbirni) so predmeti, ki so za študente izbirni. Študent iz kategorij 
interdisciplinarni izbirni modul (izbirni) in skupni izbirni modul (izbirni) izbere 1 predmet iz 
vsake kategorije ter iz kategorije strokovni modul (izbirni) 2 predmeta (prav tam). Od 
omenjenih kategorij predmete z vsebinami s področja slovenščine najdemo v kategoriji 
strokovni  modul (izbirni) (Predstavitveni zbornik, 2017b).  

V kategoriji strokovni modul (izbirni) so naslednji predmeti z vsebinami s področja 
slovenščine: didaktika slovenskega jezika in opismenjevanja v slovenskem jeziku; 
medkulturna mladinska književnost (prav tam). 

Didaktika slovenskega jezika in opismenjevanja v slovenskem jeziku 

Vsebine: 

− Priprava na opismenjevanje: govorni razvoj – načini spremljanja in vrednotenja 
govornega razvoja; porajajoča se pismenost; pomen družinske pismenosti; celostno 
usvajanje jezika; razvoj razumevanja koncepta pisanja; metajezikovno zavedanje, 
slušni procesi, vidni procesi; grafomotorika – značilnosti, razvoj, ugotavljanje in 
odpravljanje primanjkljajev, identifikacija učnih težav.  

− Sistematično opismenjevanje: usvajanje tehnike branja, glasno/tiho branje, vodeno 
branje, skupno branje, samostojno branje, avtomatizirano branje; razvijanje 
razumevanja pri branju, vrste branja, strategije branja besedil; interes za branje, izbira 
bralnega gradiva, spodbujanje pozitivne samopodobe učenca kot bralca, vrednotenje 
branja; ugotavljanje in odpravljanje primanjkljajev na področju branja, identificiranje 
raznih bralnih težav/motenj in pomoč; začetno pisanje – načini razvijanja 
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napisovanja, prepisovanja, uvajanja nareka – izbira in prirejanje gradiva, pisanje 
povedi …; interes za pisanje, spodbujanje pozitivne samopodobe učenca kot pisca; 
strategije in načela pisanja besedil; samostojno pisanje (zgledi besedil, aktivnosti za 
spodbujanje razvoja pisanja …); ugotavljanje in odpravljanje primanjkljajev na 
področju pisanja, identifikacije raznih pisnih težav/motenj in pomoč; uporaba 
tiskanega in drugega gradiva (medmrežje, video ... ); Individualizacija in 
diferenciacija opismenjevanja: načini in postopki diagnostičnega vrednotenja in 
longitudinalnega spremljanja zmožnosti branja in pisanja vsakega posameznega 
učenca; organizacija individualiziranega in diferenciranega pouka opismenjevanja; 
načini in postopki preverjanja in ocenjevanja učenčeve zmožnosti branja in pisanja 
besedil (UN, didaktika slovenskega jezika in začetnega opismenjevanja v slovenskem 
jeziku). 

Pri predmetu se študentje usposabljajo za: poglobljeno poznavanje didaktike slovenščine v 
vzgoji in izobraževanju otrok; kritično spremljanje razvoja teorije in prakse na področju 
didaktike književnosti; originalnost in kreativnost pri prepoznavanju in reševanju strokovnih 
vprašanj na področju didaktike književnosti; iskanje novih virov znanja na področju didaktike 
slovenščine; zmožnost medpredmetnega povezovanja. Študentje usvajajo temeljne pojme, 
povezane z opismenjevanjem, didaktičnimi pristopi, cilji in metodami, značilni za razvijanje 
pismenosti, metode in postopke opismenjevanja, načine razvijanja in učenja branja/pisanja 
ipd. ter uporabljajo znanje o tem pri primerih iz prakse in pri utemeljevanju svojih rešitev 
(prav tam). 

Medkulturna mladinska književnost5 

Vsebine: 

− Teorija medkulturne mladinske književnosti: avtor, besedilo, naslovnik; kultura in 
večkulturni prostor. 

− Vzgoja za strpnost. 

− Zvrsti in vrste medkulturne mladinske književnosti, večplastnost književnih besedil; 
značilnosti književnih oseb, prostora, časa, dogajanja in motivov za dogajanje v 
različnih kulturah in medkulturne povezave.  

− Pregled medkulturne mladinske književnosti: klasični in sodobni mladinski avtorji v 
Sloveniji in Evropi, po dveh družbenih prelomnicah: po letu 1960 in po letu 1990. 

− Književna didaktika: izhodišča medkulturne književne didaktike (tipologija branja, 
medkulturne povezave, načelo dialoškosti, cilji pouka medkulturne mladinske 
književnosti, šolska interpretacija književnega besedila), komunikacijski  pouk. 

− Pregled književnih ilustracij v slikanicah: stereotipi, simbolika, vloga manjšin; čas in 
prostor, gibanje, karakterizacija, perspektiva, modalnost, komplementarnost ilustracij 
in besedila, dvojni naslovnik ipd. 

                                                           
5 Istoimenski predmet se izvaja tudi na 1. stopnji. Zaradi nekaterih sprememb v vsebinah te še enkrat navajamo, 
opis predmeta pa je na str. 22. 
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− Pregled književnih vsebin v besedilih: obnašanje, standardi za uspeh, reševanje 
problemov, vloga  ženskih in otroških književnih oseb; vloga manjšin; življenjski 
slogi; kulturne in medkulturne vrednote; medčloveški odnosi, glavne in stranske 
književne osebe; dejavnost – nedejavnost, moč – nemoč, odrasli – otroci, moški – 
ženske, večina – manjšina ipd. 

− Besedni jezik in socialna realnost v medkulturnih književnih besedilih (seksizem v 
jeziku, stereotipi; korektnost pri pojmovanju različnih kultur, ras, spolov, ideologij in 
življenjskih slogov po letu 1990). 

− Bio- in bibliografija ilustratorja in/ali pisatelja; stališče ilustratorja/pisatelja; prvine 
stereotipov v besednem in nebesednem sporočilu (besedilo in branje med vrsticami), 
preseganje stereotipov in predsodkov v besedilu. 

− Podobnosti in razlike med kulturami v književnih besedilih.  

− Kakovostna medkulturna književna besedila, ki spodbujajo odgovornost, strpnost in 
spoštovanje (UN, medkulturna mladinska književnost, b). 

2.3.2 Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem 

2.3.2.1 Univerzitetni študijski program Razredni pouk (1. stopnja) 

Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem so na 1. stopnji predmeti v predmetniku 
programa Razredni pouk razvrščeni v tri kategorije: 

− obvezni predmeti 

− izbirni predmeti  

− izbirni predmeti s področja tujih jezikov (Predmetnik, 2016a) 

V kategoriji obvezni predmeti so predmeti, ki so obvezni za vse študente programa Razredni 
pouk, v njej pa najdemo naslednje predmete z vsebinami s področja slovenščine: slovenski 
jezik 1; slovenski jezik 2; uvod v književnost; mladinska književnost; jezik v družbi; 
pismenost; didaktika slovenščine 1; didaktika slovenščine 2; didaktika slovenščine 3; 
strokovna besedila. Med obveznimi predmeti najdemo tudi predmete, povezane s pedagoško 
prakso, ki v učnem načrtu nimajo zapisanih vsebin s področja slovenščine, vendar se študentje 
v okviru teh usposabljajo tudi za poučevanje slovenščine v OŠ (prav tam). 

Slovenski jezik 1 

Vsebine: 

− Osnove sporazumevanja. Namen sporazumevanja. Semiotski viri, vrste, izbira 
semiotskih virov pri sporazumevanju. Izbira prenosniškega kanala. 

− Besedilo, definicija. Jezik, slovnica – kako ju pojmuje sistemsko-funkcijsko 
jezikoslovje. Kako slovnico približati učencu. 

− Pragmatični vidik razumevanja besedilnega sporočila. Govorna dejanja (lokucija, 
ilokucija, perlokucija). Konverzacijske implikature (Griceova teorija, maksime).  

− Hierarhična organiziranost besedila, struktura besedil (besedila nepretrganega toka, 
besedila kolonije)   
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− Proces oblikovanja besedilnega sveta; interakcija med avtorjem, besedilom in 
bralcem; besedilni signali, avtorjevi neizrečeni signali bralcu – zapolnjevanje 
»praznih« mest (inference: splošna vedenja, medbesedilnost).  

− Vzorci organiziranosti besedila (problem – rešitev, doseganje cilja …). 

− Utrditi: oblikoslovje slovenskega knjižnega jezika: besedne vrste v razmerju do 
stavčnih členov;  oblikoslovne kategorije; morfem;  oblikoslovna paradigmatika; 
slogovna vrednost oblikoslovnih prvin. Zahtevnejša poglavja pri samostalniku, 
pridevniku, glagolu; členek.  

− Z oblikoslovjem povezana pravopisna vprašanja.  

− Raba jezikovnih priročnikov, tiskanih in elektronskih (slovarji, slovnica pravopis, 
besedilni korpusi, enciklopedija – Wikipedija) – vir informacij, kritična izbira 
informacij. 

− Pravopis: glasoslovje slovenskega knjižnega jezika, z njim povezana pravopisna in 
pravorečna vprašanja s posebnim poudarkom na razlikah med govorom in pisavo, ki 
jih je treba upoštevati pri branju (samoglasniški fonemi in naglas) in pri 
opismenjevanju (premena po zvenečnosti, izgovor črk l in v). Glasoslovni podatki v 
slovarskih priročnikih in raba slovarjev (Predmetnik, 2016a).  

 
Pri predmetu slovenski jezik 1 se študentje usposabljajo za: razvijanje jezikovne in večkodnih 
sporazumevalnih zmožnosti učencev; učinkovito komuniciranje z učenci in drugimi 
udeleženci izobraževanja; učinkovito sporazumevanje z izbiro jezikovnih in nejezikovnih 
kodov; pravopisno, pravorečno in slovnično zmožnost. Študentje usvajajo principe 
sporazumevanja, osnove teorije govornih dejanj, osnovne govorne vloge, temeljne pojme 
poglavij slovenskega jezikoslovja ipd. ter so sposobni uporabljati znanje o tem pri 
poučevanju, pri uporabi jezikovnih priročnikov, pri raziskovanju nekaterih problemov 
slovenščine v šolski praksi … (prav tam). 

Slovenski jezik 2 

Vsebine: 

− Skladnja, poudarek na skladenjski vlogi glagola. 

− Metafunkcije (ideacijska, medosebna, besedilna) – strukture, v katerih izraža stavek 
pomen.  

− Ideacijska metafunkcija. Stavek kot prikaz procesa. Realizacija procesnih stavkov, 
obnašanjski, mentalnih stanj, procesa rekanja, eksistencialni, relacijski. 

− Snovni, relacijski (istovetnostni, atributivni) stavki. 

− Medosebna metafunkcija. Vzpostavljanje in ohranjanje odnosa z naslovnikom. 
Izmenjava informacij, dobrin in storitev. Osnovne govorne vloge: posredovati – 
zahtevati informacijo, posredovati – zahtevati dobrine in storitve. Naklon. 
Vrednotenje. 

− Besedilna metafunkcija. Členitev po aktualnosti (tema: snovna, istovetnostna, 
besedilna, eliptična tema; razvijanje jedra; tematsko istovetenje; ponovne pojavitve).  
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− Večkodna besedila. Osnove vizualne slovnice. Osnovni pojmi semiotike (s poudarkom 
na socialni semiotiki: znak (besedni, nebesedni))  

− Ideacijska metafunkcija (narativna, konceptualna struktura).  

− Besedilna metafunkcija (kompozicija: vrednost informacije, poudarek, okvir) 

− Medosebna metafunkcija (udeleženec, interaktivni udeleženec; poziv, prikaz). 

− Branje večkodnih besedil (učbenikov, slikanic) (Predmetnik, 2016a). 

Predmet slovenski jezik 2 študente usposablja za: razvijanje jezikovnih in večkodnih 
sporazumevalnih zmožnosti učencev; učinkovito komuniciranje z učenci in drugimi 
udeleženci izobraževanja; zmožnost uzaveščene izbire leksiogramatičnih sredstev in 
jezikovnih/nejezikovnih semiotskih sredstev za tvorbo pomena; pravopisno in slovnično 
zmožnost. Študentje usvajajo temeljne pojme poglavij slovenskega jezikoslovja, členjenje 
informacij v stavku, znanje o ustroju slovenskega jezika ipd. ter uporabljajo jezikovne zvrsti, 
ki ustrezajo govornemu položaju, pravilno izreko slovenskega knjižnega jezika, jezikovne 
priročnike in so sposobni uporabljati pridobljeno znanje pri poučevanju ter raziskovati 
vprašanja zvrstnosti slovenskega jezika (prav tam). 

Uvod v književnost 

Vsebine: 

− Pravila in struktura akademskega pisanja; povzemanje, navajanje, identifikacija virov, 
bibliografije, struktura akademskih tekstov.   

− Uporaba temeljnih konceptov literarne teorije/metodologije pri preučevanju 
posameznih primerov mladinske književnosti;  koncepti mimetičnosti ter fiktivnosti; 

− Recepcija mladinske literature; horizont pričakovanja; prazna mesta; estetske, 
spoznavne in etične ter ideološke funkcije mladinske literature.  

− Intertekstualnost; izvirnost in priredbe; tematski pristop (analiza najpogostejših tem v 
mladinski literaturi); folkloristični pristop (analiza priredb ljudskega slovstva); 
intermedijski pristop; adaptacije v  uprizoritvenih in avdiovizualnih medijih.  

− Literarno sistemski pristop; cenzura; kanonizacija (Predmetnik, 2016a). 

Predmet študente usposablja za: razumevanje pomena razvijanja jezikovnih sporazumevalnih 
zmožnosti učencev; poznavanje in razumevanje posebnosti mladinske književnosti (npr. 
intertekstualnost, intermedijskost …) ter njene recepcije v prvem triletju OŠ; oblikovanje 
kriterijev za vrednotenje sodobnih literarnih del. Študentje usvajajo temeljne koncepte 
literarne teorije, ključne dejavnike, potrebne za interpretacijo književnih del, kriterije, ki 
določajo sodobne načine analize različnih književnih žanrov ipd. ter uporabljajo znanje o tem 
pri analizi in interpretaciji književnega besedila (prav tam). 

Mladinska književnost 

Vsebine: 

− Teorija mladinske književnosti: trije členi predmetnega polja literarne vede v povezavi 
z mladinsko književnostjo: avtor: avtopoetike in perspektive; besedilo: literatura in 



33 

 

realnost: mimetičnost, raznolikost sodb, snov v literaturi, razpoloženje, tematika 
mladinske književnosti,  bistvo književnosti in skrajnosti v povezavi z mladinsko 
književnostjo, literarna oseba, spolska reprezentacija v mladinskih besedilih, 
seksizem, besedilotvorni postopki, kategorije jezikovne inovativnosti v poetiki 
mladinske književnosti, metaforika; bralec: naslovnik in dialoškost branja, možnosti 
opisa bralčevega doživetja, postopek nastajanja besedila, bralec in medijska realnost.  

− Zgodovina mladinske književnosti: Starejša (klasična) mladinska književnost: ljudska 
pesem in umetna poezija (do 1930); tipologija  proznih  žanrov: pripovedka in 
pravljica: ljudska, klasična avtorska, sodobna; basen, kratka zgodba, črtica, povest, 
humoreska, mladinski roman, fantastična pripoved; spominska literatura; realistična 
pripoved s pregledom tem; mladinska  dramatika: vzpostavljanje žanra, pravljična 
komedija.  

− Sodobna mladinska književnost: povojna mladinska aktivistična poezija, tradicionalna 
mladinska poezija, poezija estetske inovacije: prvi val, poetika modernizma;  
tipologija proznih žanrov, povojna mladinska aktivistična proza, sodobna pravljica, 
klasična umetna pravljica in povedka, živalska pravljica, nesmiselnica, resničnostna 
mladinska proza, pripoved s človeškimi osebami, živalska zgodba, avtobiografska 
pripoved, zabavna oz. trivialna pripoved; mladinska dramatika: aktivistična mladinska 
dramatika, sodobna mladinska gledališka, lutkovna, radijska in televizijska igra, 
slikanica in najpomembnejši ilustratorji.  

− Interpretacije celovitih opusov: T. Pavček, N. Grafenauer, J. Snoj, E. Peroci, S. 
Makarovič, L. Suhodolčan, F. Puntar idr.  

− Posebne teme: trivialna mladinska književnost, sprejemnik: bralni razvoj in tipologija 
branja, raziskovalci mladinske književnosti ter institucije in specializirane publikacije 
(Predmetnik, 2016a). 

V okviru predmeta mladinska književnost se študente usposablja za: ustvarjalno mišljenje in 
problemska znanja o mladinski književnosti; poznavanje in razumevanje vsebinskih 
značilnosti pouka mladinske književnosti; občutljivost za multikulturnost v književnosti, za 
ustvarjalno delo z umetniškimi deli ipd.; razumevanje in uporabo literarnovednih znanj za 
doseganje kurikularnih ciljev. Študentje usvajajo pojme mladinske književnosti (mimetičnost, 
snov, motiv, tema, besedilna slika …), premike in poudarke v avtopoetikah mladinske 
književnosti, različnost perspektiv in posebnosti literarnega besedila, besedilotvorne postopke 
ipd. ter uporabljajo znanje o tem pri analiziranju, vrednotenju in branju književnih besedil. 

Jezik v družbi 

Vsebine: 

− Družbena vloga jezika:  Sporazumevalna in simbolna vloga jezika. Himna. Ugled 
jezika, odnos do jezika, govorne navade, sporazumevalna zmožnost (enojezičnost, 
dvo-/večjezičnost, diglosija; pidžin; materinščina/prvi, drugi/jezik okolja, tuji jezik). 
Vloga slovenskega jezika (materinščina/prvi, drugi/jezik okolja, tuji jezik; učni, 
uradni, državni jezik). Raba slovenščine (in drugih jezikov) v medijih (časopis, radio, 
TV, splet). 
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− Govorni položaj  in dejavniki izbire jezika.  Jezikovne zvrsti: socialne (knjižni jezik, 
pogovorno, narečja, sleng, argo, idiolekt), funkcijske (registri: 
splošnosporazumevalni, strokovni, znanstveni, publicistični). Zasebna in javna raba 
jezika. Jezik in spol. Razmerje med družbenim položajem jezika in rabo jezika. 
Načrtovanje jezika. Jezik v visokem šolstvu. 

− Družbeni položaj slovenskega jezika in jezikov narodnosti v Sloveniji. Ustava RS o 
rabi jezika(ov). Družbeni položaj slovenščine v Sloveniji in pri avtohtonih slovenskih 
manjšinah v Italiji, Avstriji, na Madžarskem. Varstvo jezikov avtohtonih in 
priseljenih manjšin v Sloveniji. Jeziki v EU, položaj slovenščine. Spletne strani EU, 
projekti, LinguaNet. 

− Jezik  v vzgoji in izobraževanju: Učenje jezika (učenje iz okolja – neformalno, učenje 
v izobraževalni ustanovi – formalno). Položaj  jezika v vzgoji in izobraževanju: učni 
jezik, učni predmet. Vloga učnega jezika pri oblikovanju jezikovne zmožnosti, 
odnosa do jezika in govornih navad. Jezikovni modeli šole (enojezična šola, tipi 
dvojezičnih šol).  

− Poučevanje/učenje jezika. Opredelitev osnovnih pojmov: usvajanje : učenje jezika, 
učni jezik : jezik kot učni predmet, sporazumevalni jezik, ciljni jezik. Komunikacijski 
pristop učenja jezika. Sporazumevalna – jezikovna zmožnost. Poučevanje/učenje 
jezika 2. Motivacija, čustveni filter, interference, transfer, napake (Predmetnik, 
2016a). 

Predmet študente usposablja za: razvijanje jezikovnih in večkodnih sporazumevalnih 
zmožnosti učencev; učinkovito sporazumevanje z učenci in drugimi udeleženci izobraževanja; 
razumevanje družbenega položaja slovenščine; razumevanje, sprejemanje in sodelovanje v 
večjezični jezikovni stvarnosti; razumevanje inherentnih lastnosti slovničnega ustroja 
slovenskega jezika; vzgojno-izobraževalno delo (tudi na območjih z manjšinami v Sloveniji in 
pri slovenskih manjšinah zunaj Slovenije). Študentje usvajajo slovenski jezik kot sredstvo 
sporazumevanja in družbeni pojav, družbeni položaj slovenščine in jezikov narodnosti v 
Sloveniji, značilnosti jezikovne politike šole ipd. ter so sposobni pridobljeno znanje 
uporabljati pri delu na področju vzgoje in izobraževanja ter pri raziskovanju nekaterih 
problemov družbenega položaja jezika (prav tam). 

Pismenost 

Vsebine: 

− Predbralno in predpisalno obdobje: 
 razvoj pojmovanja pisnega jezika kot sredstva za ponazarjanje misli in 

govora; 
 razvijanje delnih spretnosti in sposobnosti branja in pisanja: glasovno 

zavedanje, grafomotorika, orientacija; 
 razvijanje doživljajskega poslušanja in gledanja otroških knjig s poudarkom 

na slikanici. 

− Obdobje razvoja osnovne pismenosti: 
 faze v razvoju osnovne pismenosti: logografska, abecedna in pravopisna; 
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 strategije bralca začetnika; 
 vloga in pomen fonemskega zavedanja za razvoj osnovne pismenosti in 

pismenosti na višjih ravneh razumevanja; 
 začetno opismenjevanje v drugem oz. tujem jeziku kot nadgradnja že 

pridobljenega in usvojenega znanja ter razvitih spretnosti in sposobnosti pri 
učenju branja v materinščini. Medkulturne razlike v razvoju osnovne 
pismenosti in s tem povezanih metod začetnega opismenjevanja; 

 celostni pristop pri poučevanju pismenosti in širše vključevanje pismenosti v 
družbi. 

− Obdobje razvoja pismenosti na višjih ravneh razumevanja in funkcionalne 
pismenosti: 

 bralne strategije v kasnejšem obdobju pismenosti: globalno branje, selektivno 
branje; 

 izhodišča in načela komunikacijskega modela učenja jezika in književnosti 
(Predmetnik, 2016a). 

Pri predmetu pismenost se študente usposablja za: razumevanje osnovnih konceptov s 
področja pismenosti; zmožnost kritičnega presojanja in strokovne izbire učnih gradiv in 
postopkov na področju opismenjevanja; poznavanje zakonitosti na posameznih področjih 
razvoja pismenosti; konceptualno razumevanje specialnodidaktičnega področja 
opismenjevanja in poučevanje branja ter pisanja; poznavanje osnovnih izhodišč recepcijske 
estetike za literarno branje. Študentje usvajajo spoznanja o razvoju pismenosti od 
predbralnega in predpisalnega obdobja, osnovne pismenosti do pismenosti na višjih ravneh 
razumevanja in funkcionalne pismenosti ter uporabljajo znanje o tem pri izpeljevanju 
poučevalnih modelov opismenjevanja in pri načrtovanju letne priprave (prav tam). 

Didaktika slovenščine 1 

Vsebine: 

− Didaktična načela, cilji in metode pri pouku slovenskega jezika. 

− Zgodovinski pregled pouka slovenščine. 

− Načini razvijanja sporazumevalnih dejavnosti učencev v 1. in 2. obdobju, s 
posebnim poudarkom na metodah za pridobivanje osnov tvorjenja besedil in 
osnovnih jezikovnih pojmov. 

− Načini razvijanja slovarske, slovnične, pravorečne in pravopisne zmožnosti učencev 
v 1. in 2. obdobju. 

− Načini razvijanja spoznavne zmožnosti o jeziku pri učencih 1. in 2. obdobja. 

− Načini preverjanja in ocenjevanja slovenščine v 1. in 2. triletju. 

− Primeri obravnave določenih besedil in  jezikovnih pojavov. 

− Pisanje učnih priprav, tematskih sklopov in načrtovanje izvajanja jezikovnega pouka 
(Predmetnik, 2016a). 

Predmet didaktika slovenščine 1 študente usposablja za: poznavanje zakonitosti učno-
vzgojnega procesa učenja in poučevanja pismenosti ter jezikovnih vsebin; konceptualno 
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razumevanje specialnodidaktičnega področja slovenskega jezika in književnosti; učinkovito 
sporazumevanje v vzgoji in izobraževanju. Študentje usvajajo zakonitosti vzgojno-
izobraževalnega dela pri predmetu slovenščina, ključne dejavnike, potrebne za oblikovanje 
sodobnih modelov slovenščine, kriterije, ki določajo sodobne načine preverjanja in 
ocenjevanja znanja pri slovenščini ipd. ter uporabljajo znanje o tem pri načrtovanju letne 
priprave in  pri teoretičnem/praktičnem usposabljanju za samostojno delo v razredu (prav 
tam). 

Didaktika slovenščine 2 

Vsebine: 

− Branje umetnostnega besedila: besedilna stvarnost, motivacija, jezik, tehnika branja. 

− Jezik in književnost – razmejitve in povezave. 

− Izhodišča in načela pouka književnosti – učiteljeva strokovna recepcija besedila. 

− Razmišljujoče sprejemanje umetnostnih besedil v 1. in 2. obdobju. 

− Splošni in posebni cilji pouka književnosti, faze pouka književnosti, tipologija 
motivacij. 

− Razvijanje sposobnosti pisanja prostih ustvarjalnih spisov.  

− Preverjanje in opisno/številčno ocenjevanje v 1. in 2. obdobju. 

− Pisanje učnih priprav in tematskih sklopov ter načrtovanje izvajanja književnega 
pouka. 

− Nastopi pred skupino študentov/-k (igra vlog), analiza nastopov in učnih priprav. 

− Nastopi pred učenci/učenkami. 

− Analiza nastopov in učnih priprav (Predmetnik, 2016a). 

Pri predmetu didaktika slovenščine 2 se študentje usposabljajo za: poznavanje zakonitosti 
učno-vzgojnega procesa učenja in poučevanja književnih vsebin; konceptualno razumevanje 
specialnodidaktičnega področja književnosti; učinkovito sporazumevanje v vzgoji in 
izobraževanju. Študentje usvajajo zakonitosti vzgojno-izobraževalnega dela pri predmetu 
slovenščina, ključne dejavnike, potrebne za oblikovanje sodobnih poučevalnih modelov 
književnosti, kriterije, ki določajo sodobne načine preverjanja in ocenjevanja znanja pri 
književnosti ipd. ter uporabljajo znanje o tem pri načrtovanju letne priprave in pri 
teoretičnem/praktičnem usposabljanju za samostojno delo v razredu (prav tam). 

Didaktika slovenščine 3 

Vsebine: 

− Didaktična načela, cilji in metode pri pouku slovenščine. 

− Oblikovanje opismenjevalnih pristopov v slikovni, abecedni in pravopisni fazi in 
njihova izvedba v razredu. 

− Priprava in izpeljava učnih ur za razvijanje sporazumevalnih dejavnosti učencev v 1. 
in 2. obdobju OŠ. 

− Priprava in izpeljava učnih ur književnega pouka za lirska, prozna in dramska 
besedila. 



37 

 

− Priprava in izpeljava učnih ur za razvijanje slovarske, slovnične, pravorečne in 
pravopisne zmožnosti učencev v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju OŠ. 

− Priprava in izpeljava obravnave določenega jezikovnega pojava. 

− Nastopi študentov in študentk pred učenci. 

− Opazovanje, analiza in vrednotenje nastopov. 

− Refleksija o svojem poučevanju in učenju slovenščine (Predmetnik, 2016a) 

Pri predmetu se študentje usposabljajo za: načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učnega 
procesa na področju slovenskega jezika in književnosti ter opismenjevanja; smotrno uporabo 
različnih načinov preverjanja in ocenjevanja znanja pri slovenščini; vključevanje v timsko 
delo pri pouku slovenščine; povezovanje in usklajevanje ciljev, vsebin, učnih metod in 
pristopov pri konkretizaciji učnega načrta za slovenščino. Študentje usvajajo različne 
didaktične modele poučevanja in učenja slovenščine, specifične učne in razvojne značilnosti 
učencev pri slovenščini, teoretična izhodišča in različne načine preverjanja in ocenjevanja 
znanja slovenskega jezika in književnosti ipd. ter uporabljajo znanje o tem pri analizi študije 
primerov prakse (hospitacije), pri načrtovanju pouka slovenščine in pri praktičnem 
usposabljanju oz. pri nastopu (prav tam). 

Strokovna besedila 

Vsebine: 

− Raba in pomen znanstvenega besedila za nacionalno in globalno znanost. 

− Struktura strokovnega/znanstvenega besedila.  

− Raba znanstvenega instrumentarija: izvleček, povzetek, opombe, citiranje. 

− Glagolski, samostalniški slog besedila.  

− Branje/razumevanje in posredovanje strokovnega, učbeniškega besedila učencu.  

− Ponovitev in aplikacija spodaj navedenih teoretskih pojavov v strokovnih/znanstvenih 
besedilih:  

 dejavniki (jezikovnega) sporazumevanje: (Jakobsonova) sporazumevalna 
shema, s poudarkom na medosebni funkciji; 

 izražanje govorčevega namena, naslovnikovo odzivanje na sporočeno. Izbor 
jezikovnih sredstev za izražanje sporočanjske namernosti (govorna dejanja: 
neposredna, posredna). Raba performativov; 

 besedilo – diskurz. Besedilotvorni elementi: kohezivna sredstva: ponovne 
pojavitve: členitev po aktualnosti, tema – rema;  razvijanje jedra; tematsko 
istovetenje; parafraza, členek. Koherenca – pomen – smisel, enopomenskost 
(termini); 

 struktura besedila, splošni kulturni vzorci (problem – rešitev), besedila 
nepretrganega toka, besedila kolonije;  

 osnove vizualne slovnice. Večkodnost besedil (besedila več semiotskih 
kodov); 

 izbor jezikovnega/znakovnega koda glede na besedilno vrsto; 
 ubesedovalni (slogovni) postopki (utemeljevanja, opisovanja, poročanja, 

razlaganja, ponazarjanja, definiranja, pojasnjevanja, razpravljanja); 
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 pravopis (Predmetnik, 2016a). 

Predmet strokovna besedila študente usposablja za: zmožnost izbire ustreznih jezikovnih 
znakov in ustreznega koda glede na govorni položaj in namernost sporočila; zmožnost rabe 
slogovnih postopkov utemeljevanja, opisovanja, poročanja, razlaganja …; zmožnost tvorbe 
strokovnega besedila; pravopisno in slovnično zmožnost. Študentje usvajajo osnove 
pragmatike, besedilotvorne zakonitosti, postopke tvorjenja besedil, osnove vizualne slovnice 
ipd. ter uporabljajo znanje o tem pri tvorjenju besedilnih vrst, s poudarkom na strokovnem 
besedilu (prav tam). 

V kategoriji izbirni predmeti so predmeti, ki so za študente programa Razredni pouk izbirni. 
V 4 letih študijskega izobraževanja na 1. stopnji študent izbere skupno 5 predmetov iz 
kategorije izbirni predmeti. V njej najdemo naslednje predmete z vsebinami s področja 
slovenščine: komunikacija; zgodnje poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika; 
kreativno pisanje; govorni nastopi (Predmetnik, 2016a). 

Komunikacija 

Vsebine: 

− Besedna in nebesedna komunikacija (vrste in pomen nebesedne komunikacije). 

− Učinkovita medosebna komunikacija: specifične komunikacijske tehnike, tehnike 
aktivnega poslušanja/razumevanja. 

− Učinkovita komunikacija s starši ter poznavanje in uporaba različnih oblik 
sodelovanja z njimi (Predmetnik 2016a). 

Pri predmetu se študentje poleg drugih ciljev/kompetenc, ki niso v povezavi s slovenščino, 
usposabljajo za: razumevanje zakonitosti medosebne komunikacije in načela učinkovite 
komunikacije; zmožnost uporabe različnih komunikacijskih tehnik (prav tam).  

Zgodnje poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika 

Vsebine: 

− Zgodnje poučevanje in učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika v luči 
medkulturnosti. 

− Razvijanje sporazumevalne zmožnosti otrok v drugem/tujem jeziku s sodobnimi 
didaktičnimi strategijami in uporabo IKT. 

− Šolska zakonodaja s področja poučevanja in učenja slovenščine kot drugega/tujega 
jezika. 

− Pedagoško delo v večkulturnem razredu. 

− Književnost kot vir medkulturnosti in sredstvo za zgodnje poučevanje in učenje 
slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

− Otroška igra kot vir medkulturnosti in sredstvo za zgodnje poučevanje in učenje 
slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

− Vloga gledališča in igre vlog pri zgodnjem poučevanju in učenju slovenščine kot 
drugega/tujega jezika. 
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− Izdelava jezikovnega portfolija in spremljanje otrokove sporazumevalne zmožnosti v 
drugem/tujem jeziku (Predmetnik, 2016a). 

Pri predmetu se študentje usposabljajo za: poznavanje vloge učitelja v razvoju 
sporazumevalne zmožnosti otrok; zgodnje poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika 
otrok z različnih jezikovnih in kulturnih območij. Študentje usvajajo spoznanja o kontekstu 
zgodnjega učenja slovenščine kot drugega/tujega jezika, ključne dejavnike, potrebne pri 
oblikovanju sodobnih poučevalnih modelov slovenščine kot drugega/tujega jezika, značilnosti 
govorcev slovenščine kot drugega/tujega jezika ipd. ter uporabljajo znanje o tem pri 
izpeljevanju poučevalnih modelov za razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini in 
pri načrtovanju letne priprave/učne ure (prav tam). 

Kreativno pisanje 

Vsebine: 

− Analiza uveljavljenih mladinskih tekstov s pomočjo literarne teorije.  

− Spoznavanje procesa kreativnega ustvarjanja z jezikom.   

− Pisanje leposlovja; kratkih zgodb (nerealističnih, realističnih; spoznavanje zakonitosti 
ustvarjanja pripovednih likov, perspektiv, prostora, časa, dogajalne sekvence), pesmi 
(z zavestno uporabo pesniških sredstev ritma, evfonije, ustvarjanja podobja) in 
dramskih tekstov (osnove dramskih oseb, prostora, časa, konflikta, zgradbe). 
Ustvarjanje razmerja (simetričnega, dopolnilnega, kontrapunktnega …) med sliko in 
besedilom v slikanici. 

− Predstavljanje lastnega teksta publiki; pripovedovanje, recitiranje, branje, uprizarjanje 
teksta. 

− Komentiranje in kritika kreativnih tekstov kolegov in sprejemanje kritike lastnih 
tekstov (Predmetnik, 2016a). 

Predmet kreativno pisanje študente usposablja za: razumevanje pomena razvijanja jezikovnih 
sporazumevalnih zmožnosti učencev; doživeto posredovanje mladinske književnosti 
učencem; strokovno usmerjanje kreativnega pisanja otrok; poznavanje terminologije za 
posredovanje principov kreativnega ustvarjanja v jeziku. Študentje usvajajo proces in 
zakonitosti kreativnega ustvarjanja literarnih tekstov za mladino, načine uspešnega podajanja 
literarnih tekstov, spoznanja o kanonski in sodobni literarni produkciji ipd. ter uporabljajo 
znanje o tem pri kreativnem ustvarjanju leposlovnega besedila in predstavljanju slednjega 
publiki ter pri kritičnem vrednotenju leposlovnega dela (prav tam). 

Govorni nastopi 

Vsebine: 

− Govorni položaji. 

− Postopek priprave na govor: vsebinska, pravorečna, psihična priprava. 

− Razlike med govorjeno in prebrano besedo. 

− Tehnika govora: od priprav na govor do govornega nastopa. 
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− Vsebina in forma govornega nastopa. 

− Interpretacija besedila. 

− Didaktični pristopi za motivacijo otrok za govorne nastope. 

− Strategije za oblikovanje in izvedbo govornih nastopov otrok. 

− Preverjanje in ocenjevanje govornih nastopov (Predmetnik, 2016a). 

Pri predmetu govorni nastopi se študentje usposabljajo za: knjižno pravorečno normo pri 
govornem nastopanju; upoštevanje elementov neverbalne komunikacije; usmerjanje otrok v 
učinkovito pripravo ter izvedbo govornih nastopov v razredu; oblikovanje kriterijev in 
opisnikov za preverjanje in ocenjevanje govornih nastopov. Študentje usvajajo načela 
učinkovitega govornega nastopanja, kriterije, ki določajo sodobne načine vrednotenja govorne 
zmožnosti, načine priprave govornega nastopa ipd. ter uporabljajo znanje o tem pri 
izpeljevanju poučevalnih modelov za razvijanje govorne zmožnosti (prav tam). 

V kategoriji izbirni predmeti s področja tujih jezikov so predmeti, ki so v povezavi s tujimi 
jeziki in so za študente programa Razredni pouk izbirni. V 4 letih študijskega izobraževanja 
na 1. stopnji študentje izberejo 1 predmet iz te kategorije, v njej pa ni predmetov z vsebinami 
s področja slovenščine (Predmetnik, 2016a). 

2.3.2.2 Univerzitetni študijski program Razredni pouk, smer Poučevanje na razredni 
stopnji (2. stopnja) 

Na 2. stopnji so predmeti v predmetniku programa Razredni pouk, smer Poučevanje na 
razredni stopnji, razvrščeni v dve kategoriji: 

− obvezni predmeti 

− izbirni predmeti (Predmetnik, 2016b) 

V kategoriji obvezni predmeti so predmeti, ki so obvezni za vse študente smeri Poučevanje na 
razredni stopnji. V tej kategoriji ni predmetov z vsebinami s področja slovenščine, je pa 
potrebno omeniti predmet reflektivna praksa, pri katerem se študentje lahko srečujejo tudi z 
vsebinami s področja slovenščine, čeprav te niso neposredno navedene v učnem načrtu (prav 
tam). 

Kategorija izbirni predmeti vsebuje predmete, ki so za študente izbirni. Študentje iz te 
kategorije izberejo 3 predmete. V njej najdemo dva predmeta z vsebinami s področja 
slovenščine: slovenski jezik v izobraževanju; izbrane teme iz didaktike slovenščine. 

Slovenski jezik v izobraževanju 

Vsebine: 

− Slovenščina kot učni jezik in učni predmet: 
 položaj jezika v vzgoji in izobraževanju: jezik kot vzgojno sredstvo, učni jezik, 

učni predmet. Vloga učnega jezika pri oblikovanju kolektivne identitete (jezik 
kot simbol identitete in kot pogoj zanjo), sporazumevalne zmožnosti in 
govornih navad učencev; 
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 zveza med družbenim položajem jezika in modelom jezikovne organizacije 
pouka. Jezikovni modeli poučevanja v narodnostno mešanih okoljih v 
Sloveniji in pri avtohtonih slovenskih manjšinah v Italiji, Avstriji, na 
Madžarskem;  

 področja (družbene in individualne) rabe jezika in pričakovani primanjkljaj v 
jezikovni zmožnosti učencev. Načrtovanje jezikovnega pouka, ki je prilagojen  
jezikovni zmožnosti učencev; izvajanje pouka slovenščine kot drugega in 
tujega jezika in preverjanje znanja slovenščine kot J2 in TJ. 

− Izbrani jezikovni pojavi in jezikoslovni pojmi: 
 povezanost jezikovnega izražanja z zunajjezikovnim kontekstom in mišljenjem 

ob upoštevanju razmerij predmet – pojem – jezikovni  izraz, pomen – 
referenca, pomen – smisel; 

 jezikoslovne vsebine v osnovnošolskih učbeniških gradivih za slovenski jezik 
(UN, slovenski jezik v izobraževanju). 

Pri predmetu slovenski jezik v izobraževanju se študentje usposabljajo za: razvijanje 
sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku pri učencih; učinkovito sporazumevanje in 
sodelovanje s sodelavci ter s starši; samostojno raziskovanje nekaterih vprašanj, povezanih s 
poučevanjem slovenskega jezika v prvih dveh triletjih in položajem ter vlogo jezika v vzgoji 
in izobraževanju. Študentje usvajajo spoznanja o slovenskem jeziku v obeh temeljnih 
položajih, ki jih ima v slovenskem izobraževanju, in sicer kot učni jezik in kot učni predmet 
(prav tam). 

Izbrane teme iz didaktike slovenščine 

Vsebine: 

− Pridobivanje zmožnosti na področju poučevanja in učenja slovenskega jezika in 
književnosti za heterogene skupine učencev: učence s slovenskim jezikom kot 
maternim jezikom in pripadnike avtohtone manjšine ter priseljence. 

− Slovenski jezik in književnost v  medkulturnem položaju.  

− Pedagoško delo v večkulturni skupini: nove kompetence učitelja: prevzemanje širše 
socialne odgovornosti za poučevanje jezika in književnosti ter celostni pristop in 
komunikacijski cilji medkulturne didaktike jezika in književnosti. 

− Načini vrednotenja jezikovne in književne zmožnosti v 1. in 2. triletju. 

− Vloga gledališča in igre vlog pri poučevanju in učenju slovenščine kot prvega in 
drugega/tujega jezika. 

− Odprtost in prožnost kurikuluma na področju didaktike jezika in književnosti: 
spodbujanje medkulturnih projektov in medpredmetne povezave (UN, izbrane teme iz 
didaktike slovenščine). 

Predmet študente usposablja za: poučevanje slovenščine kot prvega in drugega/tujega jezika; 
delovanje z jezikom okolja. Študentje usvajajo osnovne koncepte s področja poučevanja 
jezika in književnosti, strokovno znanje in spretnosti s področja razvijanja šolskih besedilnih 
vrst, bralnih strategij neumetnostnih in umetnostnih besedil, kulture preverjanja znanja ipd. ter 
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uporabljajo znanje o tem pri preučevanju primerov iz prakse in pripravljanju načrta delovanja 
na podlagi konceptualnega razumevanja področja poučevanja slovenščine od 1. do 5. razreda 
(prav tam). 

2.3.3 Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru 

2.3.3.1 Univerzitetni študijski program Razredni pouk (1. stopnja) 

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru so na 1. stopnji predmeti v predmetniku 
programa Razredni pouk razvrščeni v tri kategorije: 

− obvezni predmeti 

− izbirni predmeti sklopa I (oddelčni izbirni predmeti) 

− izbirni predmeti sklopa II (fakultetni izbirni predmeti) (Predlog, 2015) 

V kategoriji obvezni predmeti6 so predmeti, ki so obvezni za vse študente programa Razredni 
pouk, v njej pa najdemo naslednje predmete z vsebinami s področja slovenščine: branje; 
slovenski jezik I; splošna književnost; slovenski jezik II; mladinska književnost; didaktika 
slovenskega jezika in književnosti I; didaktika slovenskega jezika in književnosti II (prav 
tam). 

Branje 

Vsebine: 

− Opredelitev branja. 

− Bralni modeli.  

− Dejavniki branja. Kognitivni dejavniki pri branju: dekodiranje -- slušni procesi 
zaznavanja pri branju: fonemska segmentacija, fonemska diskriminacija, vidni procesi 
zaznavanja pri branju.  

− Bralno razumevanje. Stopnje bralnega razumevanja; stopnje, ki jih je mogoče doseči 
pri pouku.  

− Bralni razvoj, bralne stopnje.  

− Metode opismenjevanja.  

− Spontano opismenjevanje.  

− Učenje s pomočjo branja. Bralne strategije (Učni načrti, 2017). 

Pri predmetu branje se študentje usposabljajo za: poznavanje metod za spodbujanje 
otrokovega opismenjevalnega procesa in procesa usvajanja bralne kompetence; sposobnost 
analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic na področju branja/opismenjevanja. 
Študentje usvajajo stopnje v usvajanju bralne spretnosti, dejavnike branja (kognitivne, 
percepcijske …), zakonitosti usvajanja bralnega razumevanja, metode opismenjevanja, 
spoznanja o pomenu usvajanja bralnih strategij in razvoja bralne metakognicije (prav tam). 

                                                           
6 V tej kategoriji so tudi predmeti, v okviru katerih se študentje praktično usposabljajo na OŠ. Ti predmeti v 
učnem načrtu nimajo navedenih vsebin s področja slovenščine, vendar študentje v okviru teh izvajajo 
nastope/hospitacije tudi pri pouku slovenščine (Predlog, 2015).  
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Slovenski jezik I 

Vsebine: 

− Osnove komunikologije. Jezikovno sporazumevanje. Sporazumevalni model. 

− Osnove psiholingvistike. Jezik in spoznavno-miselne sposobnosti človeka. Usvajanje 
jezika. 

− Osnove sociolingvistike. Jezikovna socializacija. Stik med jeziki. Socialna jezikovna 
zvrstnost.  

− Uvod v teorijo jezika. Jezikovni znaki. Jezikovna struktura in jezikovne ravnine.  

− Slovenski (knjižni) jezik.  

− Glasoslovje (fonemski sestav) in pravorečje slovenskega knjižnega jezika.  

− Besedoslovje. Semantika. Leksem in jezikovna morfematika. Besedotvorje 
slovenskega knjižnega jezika (besedotvorni algoritmi, načini in pomeni).  

− Oblikoslovje. Oblikoslovje slovenskega knjižnega jezika. Besedne vrste in njihove 
slovnične lastnosti. Oblikoslovne in oblikoglasne paradigme slovenskega knjižnega 
jezika.  

− Zapisovalna norma slovenskega knjižnega jezika.  

− Osnovna pravopisna načela zapisovanja grafemov, besed, prevzetega besedja in 
stavčnofonetičnih lastnosti (Učni načrti, 2017). 

V okviru predmeta se študentje usposabljajo za: izrazno in pomensko prepoznavanje (in 
tvorjenje) slovenskega motiviranega besedja; poznavanje oblikoslovne ravnine slovenskega 
knjižnega jezika; pravopisno opismenjevanje; govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem 
knjižnem jeziku. Študentje usvajajo teorije in pojme s področja jezikovnega sporazumevanja 
oz. jezika, zgradbo slovenskega knjižnega jezika, spoznanja o zvrstni strukturiranosti 
slovenskega jezika, o učnih težavah ipd. ter izpolnjujejo svoje jezikovne zmožnosti (prav 
tam). 

Splošna književnost 

Vsebine: 

− Metode literarne vede: 
 metode, ki se posvečajo predvsem momentu produkcije literarnega dela;  
 metode, ki se posvečajo predvsem samemu delu, sestavljenosti;  
 metode, ki se osredotočajo na moment sprejema (s posebnim poudarkom na 

recepcijski estetiki).  

− Literarna teorija  
 literarna stilistika, predjezikovne prvine v književnem besedilu (perspektiva; 

tipične književne perspektive, ideja, ideologija književnega besedila, 
zgradba/kompozicija (zunanja, notranja: motivacija, književna oseba, književni 
prostor, književni čas, dogajanje).  

− Literarna teorija mladinske književnosti: književne zvrsti in vrste, žanri mladinske 
književnosti.  
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− Prenašanje literarno teoretičnega znanja v prakso (Učni načrti, 2017). 

Pri predmetu se študentje usposabljajo za: komuniciranje z literarnim besedilom; ustno in 
pisno komunikacijo. Študentje usvajajo temeljna znanja literarne teorije, sodobne metode 
literarne vede, spretnost literarne interpretacije mladinske književnosti, spoznanja o kanonskih 
besedilih mladinske književnosti, o besedilih sodobne mladinske književnosti in o vlogi 
literarne interpretacije pri razvijanju recepcijske kompetence učencev v prvih dveh triletjih 
OŠ (prav tam). 

Slovenski jezik II 

Vsebine: 

− Večbesedne jezikovne strukture.  

− Skladenjska ravnina v jeziku. Oblike skladenjskih enot.  

− Poved v slovenskem knjižnem jeziku. Propozicijska osnova povedi oz. stavka.  

− Teorija stavčnega vzorca. Stavek in njegove oblike v slovenskem knjižnem jeziku. 
Stavčni členi in njihove lastnosti v slovenskem knjižnem jeziku. Besedne zveze v 
slovenščini (tipologija). Stavčje (podredje) in tipologija/značilnosti odvisnikov.  

− Priredja v slovenskem knjižnem jeziku. Druge večstavčne tvorbe.  

− Besedilo (jezikoslovno-komunikološka opredelitev).  

− Družbenost besedila in njegovi komunikacijski dejavniki.  

− Osnove pragmalingvistike.  

− Teorija govornih dejanj.  

− Besedilnostni kriteriji.  

− Besedilna struktura in njene konstitutivne prvine.  

− Namen (funkcija) besedila; tipologija besedilnih vlog.  

− Besedilni slogovni postopki in njihove značilnosti.  

− Tvorjenje in izpopolnjevanje besedil.  

− Kratka zgodovina slovenskega jezika in njegova narečna členjenost. Tujejezične 
interference v slovenskem jeziku.  

− Temeljne razvojne etape slovenskega knjižnega jezika. Slovenske knjižnojezikovne 
različice. Splošnoslovenski knjižni jezik. Črkopisne in druge normativne različice 
standardnega slovenskega jezika (Učni načrti, 2017). 

Pri predmetu slovenski jezik II se študente usposablja za: poznavanje skladenjskega ustroja 
slovenskega knjižnega jezika; obvladanje pravopisne posebnosti skladenjske ravnine 
slovenskega knjižnega jezika; razumevanje besedila kot preplet izraznih in sotvarnih prvin oz. 
pomenov; prepoznavanje bistvenih konstitutivnih/tipoloških prvin v besedilih oz. besedilnih 
vrstah. Študentje usvajajo spoznanja o skladenjskem ustroju slovenskega knjižnega jezika, o 
sporazumevalnih vidikih besedil in njihovi strukturni zgradbi, o najpomembnejših dejstvih iz 
zgodovine slovenskega (knjižnega) jezika ipd. ter uporabljajo znanje o tem pri analiziranju 
konkretnih skladenjskih enot, pri tvorjenju slovnično in sporočilno ustreznih stavčnih struktur 
ter besedil (prav tam). 
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Mladinska književnost 

Vsebine: 

− Morfološke značilnosti književnih zvrsti in vrst, namenjenih učencem na razredni 
stopnji OŠ (folklorna in avtorska poezija, folklorna pravljica, klasična in sodobna 
avtorska pravljica, mit, kratka realistična zgodba, kratka fantastična zgodba, klasična 
fantazija, znanstvena fantastika, povest, mladinski realistični in fantastični roman). 

− Poetika izbranih avtorskih opusov in slovenskega folklornega izročila. 

− Slikanica in ilustrirana knjiga kot posebni obliki knjige. Ilustrirana knjiga za bralce 
začetnike (velikost črk, vloga ilustracije). Slikanice in ilustrirane knjige na bralnikih. 

− Kriteriji izbire kakovostnih otroških knjig za branje na razredni stopnji OŠ (Učni 
načrti, 2017). 

Predmet mladinska književnost študente usposablja za: profesionalne posrednike otroške 
književnosti; zmožnost presojanja o kakovostni književnosti; zmožnost izbiranja knjig za 
lahko branje in za otroke s posebnimi potrebami; razvijanje bralne pismenosti učencev. 
Študentje usvajajo temeljne značilnosti književnih vrst in vrst v otroški in mladinski 
književnosti, spoznanja o tipih pripovedovalcev, o interpretaciji književnega ipd. ter 
uporabljajo znanje o tem pri presojanju primernosti literarnih del za branje v posameznem 
razredu na razredni stopnji (prav tam).  

Didaktika slovenskega jezika in književnosti I 

Vsebine: 

− Teoretična izhodišča didaktike književnosti: literarna veda, estetika recepcije, 
tipologija branja, recepcijski razvoj.  

− Komunikacijski pouk književnosti: profesionalno branje mladinske književnosti: 
hipotetična otroška recepcija, tematski interesi otroka in načrtovanje pouka 
književnosti, produktivne književnodidaktične metode, vloga staršev pri pouku 
književnosti.  

− Kontinuiteta šolske interpretacije: kontinuiteta načel in ciljev, cilji pouka književnosti: 
splošni, posebni, vzgojni, funkcionalni, izobraževalni, razvrstitev in razvijanje bralnih 
strategij za branje mladinske književnosti.  

− Šolska interpretacija književnosti: tipi priprav na pouk, faze šolske interpretacije, tipi 
uvodnih motivacij, izražanje doživetij, analiza, sinteza, vrednotenje, aktualizacija 
besedila, poglabljanja doživetja (Učni načrti, 2017). 

Pri predmetu se študentje usposabljajo za: uspešno poučevanje književnosti na primarni 
stopnji šolskega izobraževanja; razumevanje bralnotipoloških razlik in njihovega pomena za 
načrtovanje pouka književnosti; razumevanje vloge učitelja pri pouku književnosti. Študentje 
usvajajo spoznanja o književni didaktiki, o temeljnih pojmih (zmožnost/sposobnost, znanje, 
kanonski avtor/besedilo), o opredelitvi književnega pouka, o fazah učiteljeve priprave na pouk 
in fazah šolske interpretacije ipd. (prav tam). 
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Didaktika slovenskega jezika in književnosti II 

Vsebine: 

− Teoretična izhodišča jezikovne didaktike: teorija govornega dejanja, pragmatika, 
otrokov govorni razvoj.  

− Komunikacijski pouk jezika: didaktika razvijanja sporazumevalnih zmožnosti v 
govornem (govorjenje/poslušanje) in pisnem (branje/pisanje) kanalu. Načrtovanje 
jezikovnega pouka, produktivne jezikovnodidaktične metode.  

− Temeljni cilji jezikovnega pouka: inkulturacija: oblikovanje zavesti o vrednosti 
prvega/maternega jezika in položaja slovenščine v Republiki Sloveniji, razumevanje 
vloge sporazumevanja v življenju, razvijanje sporazumevalnih zmožnosti, zmožnosti 
kritičnega sprejemanja besedil raznih vrst in tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih 
in učinkovitih besedilnih vrst (Učni načrti, 2017). 

Predmet didaktika slovenskega jezika in književnosti II študente usposablja za: razvijanje 
jezikovnih zmožnosti pri učencih na primarni stopnji izobraževanja; zmožnost oblikovanja 
priprav za jezikovni pouk glede na cilje didaktične komunikacije; zmožnost preverjanja in 
ocenjevanja učenčeve zmožnosti razumevanja/tvorjenja neumetnostnih besedil in razvitosti 
njegove sporazumevalne zmožnosti. Študentje usvajajo vsebinske in didaktične posebnosti 
jezikovnega pouka, kurikulum za neumetnostno rabo jezika ter uporabljajo znanje o tem pri 
oblikovanju učnih priprav in pri izbiri metod, oblik ter didaktičnih sredstev za jezikovni pouk 
(prav tam). 

V kategorijah izbirni predmeti sklopa I (oddelčni izbirni predmeti) in izbirni predmeti sklopa 
II (fakultetni izbirni predmeti) so predmeti, ki so za študente programa Razredni pouk izbirni. 
V 4 letih študijskega izobraževanja študentje izberejo skupno 4 predmete iz kategorije izbirni 
predmeti sklopa I in skupno 2 predmeta iz kategorije izbirni predmeti sklopa II. Predmete iz te 
kategorije ima študent možnost izbrati tudi iz nabora predmetov, ki ga pripravijo druge 
članice (fakultete) Univerze v Mariboru (Predlog, 2015). Predmete z vsebinami s področja 
slovenščine najdemo v obeh kategorijah.  

V kategoriji izbirni predmeti sklopa I (oddelčni izbirni predmeti) je predmet z vsebinami s 
področja slovenščine le predmet didaktika književnosti v novih medijih (prav tam). 

Didaktika književnosti v novih medijih 

Vsebine: 

− Novi mediji v življenju mladostnikov:  
 zgodovina tako imenovanih "novih medijev";  
 digitalna estetika in socialni premiki;  
 računalniška tehnologija in nove oblike simulacije;  
 televizija, mladi in agresivnost;  
 vpliv reklam na oblikovanje otrokovega sistema vrednot;  
 novi mediji in etika;  
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 etika izkoriščanja komunikacijskega prostora;  
 manipulacija v novih medijih; 
 pouk književnosti v novi medijih;  
 radijska igra;  
 risanka; 
 otroški/mladinski film;  
 film, posnet po literarni predlogi;  
 elektronska slikanica;  
 računalniška igra;  
 metode medijske literarne vzgoje (Učni načrti, 2017). 

V okviru predmeta se študentje usposabljajo za: poznavanje značilnosti literature v novih 
medijih; poznavanje posledic, ki jih ima recepcija literature v novih medijih na otrokov 
estetski in etični sistem; oblikovanje sodobnega in uspešnega pouka književnosti v novih 
medijih v šoli. Študentje usvajajo spoznanja o vsebinskih in didaktičnih posebnostih pouka 
književnosti v novih medijih, o pomenu kurikula za pouk književnosti v novih medijih, o 
oblikovanju uspešnega pouka mladinske književnosti glede na njeno pojavno medijsko 
obliko, ki se spreminja skozi čas ipd. (prav tam). 

V kategoriji izbirni predmeti sklopa II (fakultetni izbirni predmeti) je predmet retorika in 
komunikacija edini predmet z vsebinami s področja slovenščine (Predlog, 2015). 

Retorika in komunikacija 

Vsebine: 

− Retorika: 
 zgodovina retorike; 
 argumentiranje; 
 manipuliranje; 
 moderni retorični vzorci (standardni vzorec, AIDA, AITA …). 

− Komunikacija: 
 udeleženci komunikacije; 
 okoliščine komunikacije; 
 načela uspešne komunikacije; 
 besedna in nebesedna komunikacija; 
 dvogovorna komunikacija; 
 enogovorna komunikacija. 

− Komunikacija v edukacijskem procesu: 

− Govorno-poslušalska komunikacija: 
 Kako uspešno posredovati znanje? 
 Kako nazorno razložiti? 
 Kako postaviti vprašanje, ki bo sprožilo razmišljanje in živahno razpravo? 

− Komunikacija v bralno-pisnem kanalu: 
 Kako napisati članek? 
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− Kako napisati/oblikovati predstavitev? 

− Kako in kdaj uporabiti predstavitvena orodja? Kako in kdaj uporabiti vizualne medije? 
(Učni načrti, 2017). 

Predmet retorika in komunikacija študente usposablja za: uspešno, samozavestno, spretno in 
pravilno komuniciranje s skupino in posameznikom v pedagoškem procesu – tako v govorno-
poslušalskem kot tudi v bralno-pisnem kanalu. Študentje usvajajo spoznanja o pomenu razvite 
zmožnosti komuniciranja v slovenskem jeziku za doseganje ciljev v njihovem 
poklicnem/osebnem življenju in o komunikacijskih tehnikah za dialoško sporazumevanje z 
učenci (prav tam). 

2.3.3.2 Univerzitetni študijski program Razredni pouk (2. stopnja) 

Na 2. stopnji so predmeti v predmetniku programa Razredni pouk, razvrščeni v dve kategoriji: 

− obvezni predmeti 

− izbirni predmeti (Vloga, 2016) 

V kategoriji obvezni predmeti so predmeti, ki so obvezni za vse študente programa Razredni 
pouk, med njimi pa je predmet pedagoško raziskovanje na področju družboslovja in 
humanistike edini predmet z vsebinami s področja slovenščine (prav tam). 

Pedagoško raziskovanje na področju družboslovja in humanistike 

Vsebine: 

− Recepcija sodobne slovenske in tujejezikovne mladinske književnosti. 

− Slovenska in tujejezikovna mladinska književnost in medkulturna vzgoja (Učni načrti 
obveznih predmetov, 2016). 

Pri predmetu se študentje poleg drugih ciljev/kompetenc, ki niso v povezavi s slovenščino, 
usposabljajo za: zmožnost jasnega pisnega in ustnega izražanja; zmožnost uporabe sodobne 
mladinske književne didaktike; zmožnost uporabe knjižnih in neknjižnih znanstvenih virov. 
Študentje usvajajo strategije spremljanja sodobne slovenske in tujejezikovne mladinske 
literarne produkcije, temelje recepcijske književne didaktike za aktualen pouk ter kriterije za 
vrednotenje mladinske literarne produkcije (prav tam). 

Kategorija izbirni predmeti vsebuje predmete, ki so za študente drugostopenjskega programa 
Razredni pouk izbirni. Iz te kategorije študentje izberejo 2 predmeta, v njej pa najdemo 
naslednje predmete z vsebinami s področja slovenščine: delo z besedili; izvenšolsko branje na 
razredni stopnji; preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini ter učiteljeva 
samoevalvacija (Vloga, 2016). 

Delo z besedili 

Vsebine: 

− Zahtevnejša poglavja iz besediloslovja.  
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− Govorjena in zapisana besedila in besedilne vrste.  

− Poglobljeno razvijanje sporazumevalnih zmožnosti, kritično sprejemanje različnih 
besedil ter tvorjenje ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil.  

− Glasoslovno moduliranje govorjenih besedil (pravorečje SKJ, jakostno naglaševanje 
besedja, stavčna in besedilna fonetika).  

− Poglobljeno pravopisno vedenje. 

− Pravopisna in pravorečna normativnost v prepletu z učnim načrtom za slovenski jezik 
v osnovni šoli in učnimi gradivi pri pouku slovenskega jezika. 

− Izbrani problematični primeri pravopisne in pravorečne rabe v konkretnih primerih 
različnih vrst besedil (Učni načrti izbirnih predmetov, 2016) 

Pri predmetu delo z besedili se študentje usposabljajo za: pravopisno in pravorečno zmožnost; 
poznavanje vpletenosti pravopisnih in pravorečnih načel v učne načrte za slovenski jezik v 
osnovni šoli; poznavanje zakonitosti govorjenih in zapisanih besedil; govorno in pisno 
kulturo; kritično sprejemanje različnih besedil. Študentje poglabljajo pragmatični, 
besediloslovni in glasoslovni ustroj besedil, pravopisno in pravorečno znanje, spoznanja o 
zakonitostih slovenskega jezika ter uporabljajo znanje o tem pri šolskem delu z besedilnimi 
vrstami v skladu z učnim načrtom (prav tam). 

Izvenšolsko branje na razredni stopnji 

Vsebine: 

− Knjižna vzgoja kot dejavnik kakovostne literature:  
 leposlovne knjige (poezija, proza, dramatika);  
 informativne knjige – kakovostna poljudna znanost za učence razredne stopnje 

(npr. naravoslovne, družboslovne vsebine, likovna umetnost, glasba …).  

− Metodologija spremljanja aktualne mladinske produkcije:  
 literarne nagrade (večernica, desetnica, zlata hruška, najlepša slikanica za 

nagrado Kristine Brenkove, Levstikova nagrada);  
 raziskovalni pristopi k oblikovanju priporočilnih seznamov, lestvice 

priljubljenosti branja.  

− Knjižnična vzgoja:  
 bibliopedagoške dejavnosti (urejenost knjižničnega gradiva, knjižno in 

neknjižno gradivo, pravljične ure, knjižni kviz…);  
 podpora knjižnice pri realizaciji različnih kurikularnih ciljev.  

− Učitelj razrednega pouka kot mentor branja: bralna značka, bralni nahrbtnik, 
pravljični krožek, tekmovanje za Cankarjevo priznanje (Učni načrti izbirnih 
predmetov, 2016). 

V okviru predmeta se študente usposablja za: poznavanje književnih del na razredni stopnji, 
ki niso sestavni del učnega načrta za slovenščino; zmožnost izbora primernih knjig za 
izvenšolsko branje. Študentje usvajajo spoznanja o Bralni znački, o knjigah za zlatega bralca, 
o načinu delovanja splošnih in šolskih knjižnic ter o načinu pisanja spisa za Cankarjevo 
priznanje (prav tam). 
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Preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini ter učiteljeva samoevalvacija 

Vsebine: 

− Sporazumevalna in recepcijska zmožnost kot kurikularni standard. 

− Vsebinski in procesni vidiki znanja.  

− Taksonomije in njihova uporaba (Bloom, Marzan, literarnorecepcijske taksonomije).  

− Vrednotenje sporazumevalne zmožnosti. 

− Ocenjevanje sporazumevalne zmožnosti.  

− Vrednotenje recepcijske zmožnosti.  

− Ocenjevanje recepcijske zmožnosti.  

− Statistične metode kot pot za preverjanje učiteljeve pedagoške uspešnosti pri 
doseganju standardov kurikula za slovenščino (Učni načrti izbirnih predmetov, 2016). 

Predmet študente usposablja za: koncept sprotnega opazovanja in ocenjevanja učenčevega 
napredka pri usvajanju sporazumevalnih in recepcijskih zmožnosti; zmožnost sistematičnega 
spremljanja otrokovega napredka na vseh taksonomskih stopnjah; poznavanje statističnih 
metod za preverjanje svoje pedagoške uspešnosti pri doseganju standardov kurikula za 
slovenščino. Študentje usvajajo klasične metode ter moderne metode preverjanja stopnje 
usvojenosti sporazumevalne zmožnosti, klasične in sodobne produktivne literarnodidaktične 
metode za preverjanje recepcijske zmožnosti ipd. (prav tam). 

2.3.4 Ugotovitve 

Pedagoške fakultete študentom ponujajo raznolike vsebine s področja slovenščine. Predmeti, 
povezani z vsebinami s področja slovenščine, pedagoških fakultet so vsebinsko bogati in 
študentom omogočajo, da pridobijo mnogo različnih kompetenc, ki jim kot bodočim učiteljem 
koristijo pri poučevanju slovenščine in pedagoškem delu nasploh. Študentje se v okviru 
predmetov usposabljajo za govorno sporazumevanje v slovenskem jeziku, za pravopisno 
opismenjevanje, za zmožnost uporabe sodobne mladinske književne didaktike, za poznavanje 
zakonitosti učno-vzgojnega procesa učenja in poučevanja književnih in jezikovnih vsebin, za 
doseganje kurikularnih ciljev pri slovenščini, za poznavanje metod za spodbujanje otrokovega 
opismenjevalnega procesa in procesa usvajanja bralne kompetence, za uporabo različnih 
načinov preverjanja in ocenjevanja znanja pri slovenščini itn. Vsebine s področja slovenščine, 
ki se najpogosteje pojavljajo v učnih načrtih predmetov, so povezane s sporazumevalno 
zmožnostjo učencev (načini razvijanja te) in učiteljev (učinkovito govorno in pisno 
sporazumevanje) ter s književnimi besedili (poznavanje, značilnosti, obravnava pri pouku). 
Med pedagoškimi fakultetami pri obveznih predmetih ni mogoče opaziti prevelikih 
vsebinskih in imenskih razlik – vse pedagoške fakultete na 1. stopnji ponujajo predmeta 
slovenski jezik 1 (I) in slovenski jezik 2 (II), predmet mladinska književnost in predmete s 
specialnimi didaktikami (didaktika slovenskega jezika, didaktika slovenščine in didaktika 
književnosti7), na 2. stopnji pa Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Pedagoška 
fakulteta Univerze na Primorskem ne ponujata nobenega obveznega predmeta, ki bi imel v 

                                                           
7 Na drugih fakultetah tudi: didaktika slovenščine 1/2/3, didaktika slovenskega jezika in književnosti I/II. 
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učnem načrtu zapisane vsebine s področja slovenščine, Pedagoška fakulteta Univerze v 
Mariboru pa ponuja predmet pedagoško raziskovanje na področju družboslovja in 
humanistike, ki tudi ni ravno predmet, ki bi bil v večji meri povezan s področjem slovenščine, 
a ima v učnem načrtu navedenih nekaj vsebin s tega področja –, pri izbirnih predmetih pa je 
razlikovanje očitno. Razlike so vidne v vsebinah, poimenovanju in številu ponujenih izbirnih 
predmetov. Na 1. stopnji Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani ponuja zelo veliko izbirnih 
predmetov, ki so v večjem deležu namenjeni pridobivanju kompetenc o književnem pouku 
(književnost z didaktiko, medkulturna mladinska književnost, pravljičarstvo, slikanica, šolska 
interpretacija sodobne mladinske književnosti, ustvarjalno pisanje), malo manj pa tistih, pri 
katerih se študentje večinoma izobražujejo o jezikovnem pouku (didaktična igra pri pouku 
slovenščine, pragmatično jezikoslovje, pedagoško sporazumevanje v slovenščini). Na 
Pedagoški fakulteti na Primorskem imajo v primerjavi s Pedagoško fakulteto Univerze v 
Ljubljani en podoben predmet in to je kreativno pisanje (na Pedagoški fakulteti Univerze v 
Ljubljani: ustvarjalno pisanje). Ostali izbirni predmeti, ki jih Pedagoška fakulteta Univerze na 
Primorskem študentom prvostopenjskega programa še ponuja, so komunikacija, zgodnje 
poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika in govorni nastopi. Na Pedagoški fakulteti 
Univerze v Mariboru so na prvostopenjskem programu izbirni predmeti z vsebinami s 
področja slovenščine bolj redki, saj imajo študentje možnost izbrati zgolj dva takšna izbirna 
predmeta. To sta didaktika književnosti v novih medijih ter retorika in komunikacija. 
Nobenega navedenega predmeta ne moremo vsebinsko povezati z izbirnimi predmeti drugih 
dveh pedagoških fakultet, kljub temu da se morda pojavljajo nekatere podobnosti v 
poimenovanju – izbirni predmet komunikacija na Pedagoški fakulteti Univerze na 
Primorskem ter izbirni predmet retorika in komunikacija na Pedagoški fakulteti Univerze v 
Mariboru. Na 2. stopnji študijskega izobraževanja Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
ponuja izbirna predmeta didaktika slovenskega jezika in opismenjevanja v slovenskem jeziku 
ter medkulturna mladinska književnost, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem izbirna 
predmeta slovenski jezik v izobraževanju ter izbrane teme iz didaktike slovenščine, 
Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru pa izbirne predmete delo z besedili, izvenšolsko 
branje na razredni stopnji ter preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini ter učiteljeva 
samoevalvacija. Izbirnih predmetov zaradi vsebinske različnosti ne moremo povezovati med 
fakultetami.   

Fakulteta Število obveznih predmetov Število izbirnih predmetov Skupaj 

Pedagoška fakulteta  
Univerze v Ljubljani 

7 9 16 

Pedagoška fakulteta  
Univerze na Primorskem 

10 4 14 

Pedagoška fakulteta  
Univerze v Mariboru 

7 2 9 

Preglednica 2: Število obveznih in izbirnih predmetov z vsebinami s področja slovenščine na pedagoških fakultetah (1. 
stopnja) 

 
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani na prvostopenjskem programu ponuja zelo veliko 
izbirnih predmetov z vsebinami s področja slovenščine (9) v primerjavi s Pedagoško fakulteto 
Univerze na Primorskem (4) in Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru (2), ki jih ponuja 
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najmanj. Največ obveznih predmetov ponuja Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem 
(10), ostali dve pedagoški fakulteti pa jih obe ponujata 7. Skupno največ predmetov 
študentom na 1. stopnji ponuja Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (16), najmanj pa 
Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru (9). 
 
 
Fakulteta Število obveznih predmetov Število izbirnih predmetov Skupaj 
Pedagoška fakulteta  
Univerze v Ljubljani 

0 2 2 

Pedagoška fakulteta  
Univerze na Primorskem 

0 2 2 

Pedagoška fakulteta  
Univerze v Mariboru 

1 3 4 

Preglednica 3: Število obveznih in izbirnih predmetov z vsebinami s področja slovenščine na pedagoških fakultetah (2. 
stopnja) 

Na 2. stopnji študijskega izobraževanja so predmeti z vsebinami s področja slovenščine na 
pedagoških fakultetah bolj redki. Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru ponuja 1 obvezen 
predmet, medtem ko drugi dve fakulteti nobenega. Kar zadeva izbirne predmete, prav tako 
Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru ponuja največ (3), Pedagoška fakulteta Univerze v 
Ljubljani in Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem pa obe ponujata enako število 
izbirnih predmetov (2). Skupno največ predmetov na 2. stopnji ponuja Pedagoška fakulteta 
Univerze v Mariboru (4), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Pedagoška fakulteta 
Univerze na Primorskem pa jih ponujata najmanj (2). 

Fakulteta Število obveznih predmetov Število izbirnih predmetov Skupaj 
Pedagoška fakulteta  
Univerze v Ljubljani 

7 11 18 

Pedagoška fakulteta  
Univerze na Primorskem 

10 6 16 

Pedagoška fakulteta  
Univerze v Mariboru 

8 5 13 

Preglednica 4: Število obveznih in izbirnih predmetov z vsebinami s področja slovenščine na pedagoških fakultetah (skupno 
1. in 2. stopnja) 

Skupno, tako na 1. kot tudi na 2. stopnji, največ predmetov z vsebinami s področja 
slovenščine ponuja Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (18), sledi Pedagoška fakulteta 
Univerze na Primorskem (16), najmanj predmetov z vsebinami s področja slovenščine pa 
ponuja Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru (13). 

Sodeč po številu predmetov, ki jih pedagoške fakultete ponujajo, bi dejali, da bodočim 
učiteljem največ raznovrstnih vsebin s področja slovenščine omogoča Pedagoška fakulteta 
Univerze v Ljubljani, treba pa je omeniti, da Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
študentom ponuja največ izbirnih predmetov in najmanj obveznih predmetov glede na ostali 
fakulteti. Največ obveznih predmetov z vsebinami s področja slovenščine ponuja Pedagoška 
fakulteta Univerze na Primorskem. 
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2.4 VSEBINE  S PODROČJA SLOVENŠČINE V KATALOGIH PROGRAMOV 
NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA STROKOVNIH 
DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

»Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja […] je informacija 
ministrstva […] o ponudbi programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter o 
njihovih osnovnih organizacijskih in vsebinskih značilnostih, namenjena strokovnim 
delavcem in organom vzgojno-izobraževalnih zavodov« (Pravilnik, 6. člen, 2017). Katalog se 
objavi na spletni strani ministrstva najkasneje do konca tekočega šolskega leta za naslednje 
leto, v njem pa se za vsak program navede: 

− ime in sedež izvajalca, 

− ime programa, 

− predvideno število udeležencev, vključenih v izvedbo programa, 

− število točk, pridobljenih s programom, 

− koordinator programa, 

− ciljno skupino, 

− cilje programa, 

− vsebine in predavatelje, 

− obseg in strukturo programa, 

− pogoje za udeležbo, 

− obveznosti udeležencev, 

− rok prijave in kraj izvedbe, 

− ceno programa in višino kotizacije za posameznega udeleženca, 

− vrednosti evalvacije izvajalca (prav tam). 

Spletna aplikacija, v kateri so katalogi programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
objavljeni, registriranim uporabnikom omogoča iskanje programov in prijavo na posamezen 
program, prav tako pa tudi izpolnjevanje evalvacijskega vprašalnika, s pomočjo katerega 
ministrstvu neposredno posredujejo svoje mnenje o programih, ki so se jih udeležili. S 
pomočjo spletne aplikacije je vsem obiskovalcem omogočeno iskanje in pregledovanje vseh 
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolska leta od 2005/06 do tekočega 
šolskega leta (Katalog programov, b.d.).  

V nadaljevanju navajamo programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezane z 
vsebinami s področja slovenščine in namenjene učiteljem razrednega pouka, iz katalogov, 
objavljenih med letoma 2013/14 in 2017/18. 
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2.4.1 Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2013/14 

V Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2013/14 so objavljeni programi za izpopolnjevanje 
izobrazbe (IZP) in posodobitveni programi (PSD)8 (Katalog programov, 2013). 

Med programi za izpopolnjevanje izobrazbe ni programov z vsebinami oz. s temami9 s 
področja slovenščine, v sklopu posodobitvenih programov pa najdemo naslednje programe z 
vsebinami s področja slovenščine: 

− Jezikovne tehnologije kot didaktični pripomoček. 

− Nacionalno preverjanje znanja, ocenjevanje s preizkusi znanja (testi) pri slovenščini. 

− Slovenščina v 1. in 2. VIO. 

− Predopismenjevalne veščine kot pogoj za razvoj pismenosti. 

− Slovenski jezik v vrtcu in šoli. 

− Na poti govoru in jeziku. 

− Pomoč otrokom z motnjo branja in pisanja. 

− Razvoj jezikovnih in matematičnih veščin po metodi montessori. 

− Celostno vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole – uresničevanje smernic. 

− Uvajanje strokovnih delavcev pripravnikov v pedagoško delo v OŠ (1. modul) 
(Katalog programov, 2013). 

Jezikovne tehnologije kot didaktični pripomoček 

Vsebine10: 

− Al prav se reče? – pravorečje javnih govorcev in uporaba korpusa GOS. 

− Kako si lahko z Gigafido pomagamo pri tvorjenju besedil v slovenskem jeziku. 

− (Upo)raba pisnih korpusov pri učenju in poučevanju slovenskega jezika (Katalog 
programov, 2013). 

V okviru programa se udeležencem predstavlja jezikovne tehnologije (pisne in govorne 
korpuse – Fida, Nova Beseda, Kres …), ki so na voljo kot didaktični pripomoček za 
kakovostnejši in sodobnejši pristop k poučevanju slovenskega jezika (prav tam). 

Nacionalno preverjanje znanja, ocenjevanje s preizkusi znanja (testi) pri slovenščini 

− Ocenjevanje in določanje minimalnih standardov znanja. 

                                                           
8
 V letu 2017 je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje z novo pravno podlago dobilo nov način poimenovanja 

programov. Izraz posodobitveni program se je uporabljal do leta 2016, z novim poimenovanjem  pa se namesto 
tega uporablja izraz program profesionalnega usposabljanja (Katalog programov, 2017). 
9 V Pravilniku (2017) je zapisano, da se v katalogu za vsak program navedejo vsebine, opažamo pa, da so te v 
katalogih opredeljene kot teme. Mi bomo v nadaljevanju uporabljali izraz vsebine.  
10 Navajamo izključno vsebine s področja slovenščine in ne tudi vseh vsebin, ki so določene za posamezen 
program. 
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− Razumevanje in tvorjenje besedil. 

− Sestavljanje preizkusov znanja pri književnosti. 

− Sestavljanje preizkusov znanja pri jeziku (Katalog programov, 2013). 

Cilj programa je udeležence usposobiti za sestavljanje pisnih preizkusov za ocenjevanje 
minimalnih in zahtevnejših standardov znanj (načrtovanje ocenjevanja, besedila, sestavljanje 
nalog na različnih ravneh zahtevnosti …) (prav tam). 

Slovenščina v 1. in 2. VIO 

Vsebine: 

− Načrtovanje in izvajanje pouka slovenščine v 1. in 2. VIO. 

− Zgodnje opismenjevanje. 

− Od načrtovanja do vrednotenja pouka slovenščine v 1. in 2. VIO (jezik, književnost). 

− Interpretativno branje in govorni nastopi. 

− Književni pouk v 1. in 2. VIO (Katalog programov, 2013). 

V okviru programa se učitelje usposablja za čim bolj kakovostno opismenjevanje v 1. VIO. 
Namen programa je razvijati in posodabljati pedagoške prakse na področju jezika (zgodnje 
opismenjevanje) in književnosti (interpretativno branje in govorni nastopi) (prav tam). 

Predopismenjevalne veščine kot pogoj za razvoj pismenosti 

Vsebine: 

− Sodoben koncept pismenosti, rezultati mednarodnih raziskav. 

− Pomen zgodnjega obdobja za razvoj pismenosti. 

− Vpliv sociokulturnega okolja na razvoj pismenosti. 

− Razvoj komunikacijskih veščin v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. 

− Integriranost komunikacijskih veščin in bralnega razumevanja. 

− Strategije razvoja komunikacijskih veščin. 

− Strategije spremljanja predopismenjevalnih veščin. 

− Pomen procesne kontinuitete razvoja pismenosti v vrtcu in šoli (Katalog programov, 
2013). 

V okviru programa udeleženci izboljšujejo delovanje na področju kontinuitete učenja in 
poučevanja predopismenjevalnih veščin in pismenosti, spoznavajo pomen zgodnjega 
prepoznavanja razvitosti predopismenjevalnih veščin za razvoj pismenosti, spoznavajo 
strategije za razvoj in spremljanje predopismenjevalnih veščin ter razvoja pismenosti ipd. 
(prav tam). 

Slovenski jezik v vrtcu in šoli 

Vsebine: 
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− Sporazumevalna zmožnost vzgojitelja/učitelja kot ena izmed njegovih temeljnih 
zmožnosti. 

− Vzgojiteljevo/učiteljevo javno govorno nastopanje v vrtcu/šoli. 

− Pravopisna zmožnost in jezikovna ozaveščenost vzgojiteljev/učiteljev. 

− Didaktični nasveti za razvijanje sporazumevalne zmožnosti predšolskih in šolskih 
otrok (Katalog programov, 2013). 

V okviru programa se predstavi vlogo slo. jezika v vrtcu oz. šoli, predstavi in preizkuša model 
sodobne in celovite priprave učitelja na kakovostno javno govorno nastopanje, utrjuje in 
poglablja pravopisna pravila, razvija sporazumevalno zmožnost, predopismenjevalne 
spretnosti in opismenjevanje ter spoznava delo z besedili, diferenciacijo/individualizacijo in 
preverjanje in ocenjevanje znanja (prav tam). 

Na poti govori in jeziku 

Vsebine: 

− Razvoj govora in poslušanja, govorne motnje, vzpodbube. 

− Kako preprečujemo nastanek motenj govornega ritma in tempa. 

− Skupinska obravnava predšolskih otrok z GJM. 

− Razvijanje predbralnih sposobnosti. 

− Razvijanje komunikacijskih sposobnosti preko igre. 

− Ritmične in glasbene stimulacije v vlogi razvoja govora (Katalog programov, 2013). 

Cilj programa je spoznavanje osnovnih teoretičnih znanj o govorno-jezikovnem razvoju 
predšolskega otroka, situacij in pogojev, ki vplivajo na nastanek govorno jezikovnih motenj, 
oblik, načinov preprečevanja pojava motenj na področju govora in/ali jezika ipd. (prav tam). 

Pomoč otrokom z motnjo branja in pisanja 

Vsebine: 

− Veščini branja in pisanja kot miselna procesa. 

− Predopismenjevalne in predbralne sposobnosti. 

− Razvijanje predopismenjevalnih in predbralnih sposobnosti. 

− Oblike primanjkljajev na področju branja in pisanja. 

− Pomoč in strategije pri branju in pisanju. 

− Prilagoditve in strategije pri branju/pisanju. 

Cilj programa je seznanjanje udeležencev z osnovnimi teoretičnimi znanji o razvoju 
predbralnih in predopismenjevalnih sposobnosti, s procesi branja in opismenjevanja, z 
najpogostejšimi oblikami primanjklajev ter z dejavniki, ki vplivajo na nastanek motenj v 
branju in pisanju (prav tam). 

Razvoj jezikovnih in matematičnih veščin po metodi montessori 
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Vsebine: 

− Teoretične osnove pedagogike montessori, razvoj predopismenjevalnih veščin ob 
primerih dobre prakse; proces opismenjevanja (Katalog programov, 2013). 

Poleg drugih ciljev, ki niso neposredno povezani s področjem slovenščine, je cilj programa 
tudi seznanjanje udeležencev z razvojem jezika in procesa opismenjevanja po načelih metode 
montessori (prav tam). 

Celostno vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole – uresničevanje smernic 

Vsebine: 

− Načrt izvajanja poučevanja učnega jezika na šoli. 

− Slovenščina kot učni jezik. Skrb za poučevanje jezikov otrok priseljencev (Katalog 
programov, 2013). 

V okviru programa se udeležence poleg drugih ciljev (vključevanje in napredovanje učencev 
priseljencev, spodbujanje medkulturnega dialoga), ki niso neposredno povezani s področjem 
slovenščine, usposablja za delo z otroki priseljenci na področju učenja učnega jezika (prav 
tam). 

Uvajanje strokovnih delavcev pripravnikov v pedagoško delo v OŠ (1. modul) 

Vsebine: 

− Slovenski jezik v pedagoški komunikaciji: zvrsti jezika, besediloslovje, skladnja, 
oblikoslovje, glasoslovje, pravopis, učiteljev govorni nastop. (Katalog programov, 
2013). 

Cilj programa je pripravnikom pomagati pri pripravi na strokovni izpit. V okviru programa 
udeleženci med drugim pregledujejo tudi vsebine s področja slovenskega jezika (prav tam). 

2.4.2 Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2014/15 

V Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2014/15 so objavljeni programi za izpopolnjevanje 
izobrazbe (IZP) in posodobitveni programi (PSD) (Katalog programov, 2014). 

Programe z vsebinami s področja slovenščine najdemo le med posodobitvenimi programi. Ti 
so: 

− Uporabno znanje za uspešno poučevanje. 

− Nacionalno preverjanje znanja, ocenjevanje s preizkusi znanja (testi) pri slovenščini. 

− Povezanost pouka slovenščine v 2. in 3. VIO osnovne šole. 

− Slovenščina v 1. in 2. VIO. 
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− Trubar – reformator, mislec in prvi Evropejec med Slovenci. 

− Montessori – pregledno izobraževanje o delu v OŠ montessori. 

− Predopismenjevalne veščine kot pogoj za razvoj pismenosti. 

− Slovenski jezik v vrtcu in šoli. 

− Pomoč otrokom z motnjo branja in pisanja. 

− Celostno vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole – uresničevanje smernic 
(Katalog programov, 2014). 

Uporabno znanje za uspešno poučevanje 

Vsebine: 

− Elektronski jezikovni priročniki in korpusi. 

− Uporaba Slovenskega pravopisa v elektronski obliki. 

− Interpretativno branje literarnih besedil kot del vzgojiteljevega/učiteljevega govornega 
nastopa. 

− Didaktični nasveti za uspešnejše poučevanje in učenje (Katalog programov, 2014). 

V okviru programa udeleženci spoznavajo jezikovne priročnike in korpuse (Slovenski 
pravopis, Slovar slovenskega knjižnega jezika, Spletni slovar slovenskega jezika …) ter se jih 
učijo uporabljati. Prav tako spoznavajo sistematično razvijanje branja z razumevanjem ter se 
usposabljajo za interpretativno branje v vrtcu/šoli (prav tam). 

Nacionalno preverjanje znanja, ocenjevanje s preizkusi znanja (testi) pri slovenščini11 

Povezanost pouka slovenščine v 2. in 3. VIO osnovne šole 

Vsebine: 

− Obravnava književnih besedil pri pouk v posameznem razredu in VIO. 

− Obravnava neumetnostnih besedil pri pouku v posameznem razredu in VIO. 

− Primer učnega sklopa za doseganje procesnih ciljev pri pouku književnosti. 

− Primer učnega sklopa za doseganje procesnih ciljev pri pouku jezika (Katalog 
programov, 2014). 

Cilj programa je usposabljanje udeležencev za doseganje procesnih ciljev v posameznem 
razredu in VIO (načrtovanje pouka, delo z besedili, didaktične strategije za razvijanje 
zmožnosti sprejemanja in tvorjenja besedil, vrednotenje znanja …) (prav tam). 

Slovenščina v 1. in 2. VIO12 

− Interpretativno branje in govorni nastop. 

− Opismenjevanje v 1. VIO. 

− Vrednotenje znanja pri slovenščini. 
                                                           
11 Predstavljeno na str. 54 in 55. 
12 Istoimenski program je objavljen v katalogu za leto 2013/14, glej str. 55. Zaradi nekaterih sprememb v 
vsebinah program še enkrat predstavljamo. 
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− Od načrtovanja do vrednotenja pouka slovenščine v 1. in 2. VIO. 

− Od načrtovanja do vrednotenja (Katalog programov, 2014). 

V okviru programa se udeleženci usposabljajo za kakovostno opismenjevanje v 1. VIO in 
razvijanje branja ter pisanja v 2. VIO. Poudarek je na jezikovnem in književnem delu pri 
poučevanju v 1. in 2. VIO (interpretativno branje, opismenjevanje, od načrtovanja do 
vrednotenja pri slovenščini) (prav tam). 

Trubar – reformator, mislec in prvi Evropejec med Slovenci 

− Trubarjev pomen za zgodovino slovenskega jezika in književnosti. 

− Trubar kot nosilni člen v duhovni formuli slovenstva. 

− Nepoznani Trubar – povzetek življenja, dela in pomena Primoža Trubarja. 

− Kdo je ta Primož? (Katalog programov, 2014). 

Cilji programa so: dodatna strokovna izobrazba o pomenu Trubarja za slovenski narod; 
pridobitev splošnega pregleda Trubarjevega življenja, dela in pomena za Slovence; pridobitev 
praktičnih načinov predstavitve Trubarja za OŠ; pridobitev materialov za izvedbo pouka o 
Trubarju (prav tam). 

Montessori – pregledno izobraževanje o delu v OŠ montessori 

Vsebine: 

− Slovenščina v OŠ montessori (Katalog programov, 2014). 

Poleg drugih ciljev, ki niso povezani s področjem slovenščine, je cilj programa tudi 
spoznavanje raznolikih osnovnošolskih materialov, ki jih v OŠ montessori uporabljajo pri 
predmetu slovenščina (prav tam). 

Predopismenjevalne veščine kot pogoj za razvoj pismenosti13 

Slovenski jezik v vrtcu in šoli14 

Pomoč otrokom z motnjo branja in pisanja15 

Celostno vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole – uresničevanje smernic16 

− Izvajanje slovenščine kot učnega jezika otrok priseljencev (Katalog programov, 2014). 

V okviru programa se udeležence poleg drugih ciljev (vključevanje in napredovanje učencev 
priseljencev, spodbujanje medkulturnega dialoga), ki niso neposredno povezani s področjem 

                                                           
13 Predstavljeno na str. 55. 
14 Predstavljeno na str. 55 in 56. 
15 Predstavljeno na str. 56. 
16 Istoimenski program je objavljen v katalogu za leto 2013/14, glej str. 57. Zaradi nekaterih sprememb v 
vsebinah program še enkrat predstavljamo. 
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slovenščine, usposablja za delo z otroki priseljenci na področju učenja učnega jezika (prav 
tam). 

2.4.3 Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2015/16 

V katalogu za šolsko leto 2015/16 so objavljeni programi za izpopolnjevanje izobrazbe (IZP) 
in posodobitveni programi (PSD) (Katalog programov, 2015). 

Med programi za izpopolnjevanje izobrazbe ni programov z vsebinami s področja 
slovenščine, v sklopu posodobitvenih programov pa najdemo naslednje programe z vsebinami 
s področja slovenščine: 

− Uporabno znanje za uspešno poučevanje. 

− Ocenjevanje s preizkusi znanja (testi) pri slovenščini. 

− Povezanost pouka slovenščine po vertikali, zmožnosti, vsebine. 

− Slovenščina v 1. in 2. VIO v OŠ. 

− Celostno branje slikanic. 

− Zagotavljanje merskih karakteristik učiteljevega ocenjevanja znanja v osnovni šoli. 

− Montessori – pregledno izobraževanje o delu v OŠ montessori. 

− Predopismenjevalne veščine kot pogoj za razvoj pismenosti. 

− Slovenski jezik v vrtcu in šoli. 

− Celostno vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole.  

− Uvajanje strokovnih delavcev pripravnikov v pedagoško delo v OŠ (Katalog 
programov, 2015). 

Uporabno znanje za uspešno poučevanje17 

Ocenjevanje s preizkusi znanja (testi) pri slovenščini18 

Vsebine: 

− Razvijanje in vrednotenje zmožnosti razumevanje in tvorjenja besedil. 

− Ocenjevanje in določanje minimalnih standardov znanja. 

− Sestavljanje preizkusov znanja pri književnosti. 

− Sestavljanje preizkusov znanja pri jeziku (Katalog programov, 2015). 

V okviru programa se udeležence usposablja za sestavljanje dobrih preizkusov znanja, za 
načrtovanje ocenjevanja znanja, za zmožnost izbiranja ustreznih neumetnostnih in 
umetnostnih besedil, za sestavljanje nalog na različnih ravneh zahtevnosti v skladu z UN … 
(prav tam). 

                                                           
17 Predstavljeno na str. 58. 
18 V katalogih za leti 2013/14 in 2014/15 se je program imenoval Nacionalno preverjanje znanja, ocenjevanje s 
preizkusi znanja (testi) pri slovenščini. Program je predstavljen na str. 54 in 55. Vsebine so večinoma enake, a 
zaradi nekaterih sprememb program še enkrat predstavljamo.  
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Povezanost pouka slovenščine po vertikali, zmožnosti, vsebine 

Vsebine: 

− Obravnava književnih besedil pri pouku po vertikali. 

− Obravnava neumetnostnih besedil pri pouku po vertikali. 

− Primer učnega sklopa za pouk književnosti v posameznem razredu 2. in 3. VIO. 

− Primer učnega sklopa za pouk jezika v posameznem razredu 2. in 3. VIO (Katalog 
programov, 2015). 

V okviru programa se udeleženci usposabljajo za doseganje ciljev pouka slovenščine v 
posameznem razredu in za povezovanje zmožnosti in vsebin iz razreda v razred ter med 
vzgojno-izobraževalnimi obdobji (prav tam). 

Slovenščina v 1. in 2. VIO v OŠ19 

Vsebine: 

− Književnost – interpretativno branje in govorni nastop. 

− Opismenjevanje v 1. VIO. 

− Branje in pisanje v 2. VIO. 

− Načrtovanje VI dela pri pouku slovenščine v 1. in 2. VIO. 

− Od načrtovanja do ocenjevanja – primer iz prakse. 

− Od načrtovanja do vrednotenja – delavnice (Katalog programov, 2015). 

Cilj programa je usposobiti učitelje za kakovostno opismenjevanje in poučevanje književnosti 
ter vrednotenje znanja pri slovenščini v prvih dveh triletjih OŠ (prav tam). 

Celostno branje slikanic 

Vsebine: 

− Literarne prvine v slikanici. 

− Likovne in oblikovne prvine v slikanici. 

− Vrednotenje in analiza branja slikanic (Katalog programov, 2015). 

V okviru programa udeleženci spoznavajo slikanico kot literarno-likovni monolit in kot 
posebno obliko knjige, ki bralca nagovarja z dvema kodama sporočanja, analizirajo književne 
in likovne sestavine slikanice ter preizkušajo strategije celostnega branja slikanic (prav tam). 

Zagotavljanje merskih karakteristik učiteljevega ocenjevanja znanja v osnovni šoli 

Vsebine: 

                                                           
19 V katalogih za leti 2013/14 in 2014/15 se je program imenoval Slovenščina v 1. in 2. VIO. Predstavitev 
programa za leto 2013/14 je na str. 55, za leto 2014/15 pa na str. 58 in 59. Vsebine so večinoma enake, a zaradi 
nekaterih sprememb program še enkrat predstavljamo. 
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− Navodila za pripravo refleksije o učiteljevem ocenjevanju znanja in prvo ocenjevanje 
rešenih preizkusov znanja iz matematike in slovenščine. 

− Kriteriji ocenjevanja znanja in oblikovanje nalog na različnih zahtevnostnih ravneh pri 
slovenščini. 

− Drugo ocenjevanje rešenih preizkusov znanja iz matematike, slovenščine in družbe 
(Katalog programov, 2015). 

Cilji programa niso neposredno povezani s področjem slovenščine. V okviru tega udeleženci 
spoznavajo značilnosti merskih karakteristik ocenjevanja znanja in njihovo vlogo pri 
zagotavljanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa (prav tam). 

Montessori – pregledno izobraževanje o delu v OŠ montessori20 

Predopismenjevalne veščine kot pogoj za razvoj pismenosti21 

Slovenski jezik v vrtcu in šoli22 

Celostno vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole23 

Uvajanje strokovnih delavcev pripravnikov v pedagoško delo v OŠ24 

2.4.4 Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2016/17 

V Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2016/17 so objavljeni programi za izpopolnjevanje 
izobrazbe (IZP) in posodobitveni programi (PSD) (Katalog programov, 2016). 

Programe z vsebinami s področja slovenščine najdemo le med posodobitvenimi programi. Ti 
so: 

− Uporaba jezikovnih priročnikov na spletu. 

− Ocenjevanje s preizkusi znanja (testi) pri slovenščini. 

− Povezanost pouka slovenščine po vertikali, zmožnost, vsebine. 

− Preverjanje bralne zmožnosti ob umetnostnih in neumetnostnih besedilih. 

− Slovenščina v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju OŠ. 

− Podoživljanje književnega besedila z različnimi izraznimi sredstvi (likovna umetnost, 
ustvarjalni gib, pripovedovanje). 

− Celostno branje slikanic. 

− Nova perspektiva učnega jezika v izobraževanju. 

− Začetno opismenjevanje z glasbo. 

                                                           
20 Predstavljeno na str. 59. 
21 Predstavljeno na str. 55. 
22 Predstavljeno na str. 55 in 56. 
23 Predstavljeno na str. 57. 
24 Predstavljeno na str. 57. 
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− Novosti na področju strategij poučevanja slovenščine in naravoslovja v prvem in 
drugem triletju osnovne šole. 

− Montessori – pregledno izobraževanje o delu v OŠ montessori. 

− Slovenski jezik v vrtcu in šoli. 

− Razvijanje jezikovnih sposobnosti, branja in pisanja po montessori metodi. 

− Na poti govoru in jeziku. 

− Pomoč otrokom z motnjo branja in pisanja. 

− Medkulturne in didaktične strategije pri zgodnjem učenju slovenščine kot 
drugega/tujega jezika. 

− Poučevanje slovenščine kot J2 za mlajše otroke (Katalog programov, 2016). 

Uporaba jezikovnih priročnikov na spletu 

Vsebine: 

− Jezikovni priročniki in korpusi na spletu. 

− Uporaba Slovenskega pravopisa in drugih jezikovnih priročnikov na spletu (Katalog 
programov, 2016). 

V okviru programa udeleženci spoznavajo e-jezikovne priročnike in korpuse (spletišče Fran, 
Slovenski pravopis, SSKJ, Slovar novejšega besedja, Pedagoški slovnični portal …), ki jih 
mora poznati sodobni učitelj pri poučevanju (prav tam). 

Ocenjevanje s preizkusi znanja (testi) pri slovenščini25 

Povezanost pouka slovenščine po vertikali, zmožnost, vsebine26 

Preverjanje bralne zmožnosti ob umetnostnih in neumetnostnih besedilih 

Vsebine: 

− Preverjanje bralne zmožnosti s pomočjo pisanja. 

− Razvijanje bralnega razumevanja v 2. VIO. 

− Branje in pisanje v 2. VIO. 

− Razvijanje zmožnosti branja in pisanja (Katalog programov, 2016). 

V okviru programa udeleženci spoznavajo nekaj možnosti za preverjanje razumevanja 
prebranega in učenčevo literarno-recepcijsko zmožnost ter se usposabljajo za določanje in 
razumevanje kriterijev spremljanja in preverjanja (prav tam). 

Slovenščina v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju OŠ27 

                                                           
25 Predstavljeno na str. 60. 
26 Predstavljeno na str. 61. 
27

 V katalogih za leti 2013/14 in 2014/15 se je program imenoval Slovenščina v 1. in 2. VIO, v katalogu za leto 
2015/16 pa Slovenščina v 1. in 2. VIO v OŠ. Predstavitev programa za leto 2013/14 je na str. 55, za leto 2014/15 
na str. 58 in 59 ter za leto 2015/16 na str. 61. Zaradi nekaterih sprememb v vsebinah program še enkrat 
predstavljamo. 
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Vsebine: 

− Interpretativno branje in govorni nastop pri pouku književnosti. 

− Sistematično opismenjevanje v 1. VIO in razvoj branja in pisanja v 2. VIO. 

− Strategije in metode dela pri pouku slovenščine v 1. in 2. VIO. 

− Formativno spremljanje. Primer iz prakse. 

− Diferenciacija in individualizacija opismenjevanja. Primer iz prakse. 

− Od načrtovanja do vrednotenja znanja pri slovenščini v 1. in 2. VIO (Katalog 
programov, 2016). 

Cilj programa je usposobiti udeležence za kakovostno opismenjevanje in poučevanje 
književnosti ter vrednotenje znanja pri slovenščini v 1. in 2. VIO (prav tam). 

Podoživljanje književnega besedila z različnimi izraznimi sredstvi (likovna umetnost, 
ustvarjalni gib, pripovedovanje). 

Vsebine: 

− Književno besedilo v vrtcu in 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

− Pripovedovanje v vrtcu in 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju (Katalog programov, 
2016). 

V okviru programa udeleženci skozi dejavnosti podoživljanja književnega besedila z 
različnimi izraznimi sredstvi povezujejo cilje predmetnih (UN za slovenščino) in kurikularnih 
področij. Udeleženci uvajajo didaktične pristope za spodbujanje podoživljanja književnega 
besedila (prav tam). 

Celostno branje slikanic28 

Nova perspektiva učnega jezika v izobraževanju 

Vsebine: 

− Vloga slovenščine kot učnega jezika v neposredni pedagoški praksi pri posameznem 
učnem predmetu. 

− Razvijanje zmožnosti izražanja v slovenskem jeziku na posameznih predmetnih 
področjih (Katalog programov, 2016). 

Cilj programa je seznanjanje udeležencev s smernicami vloge slovenščine kot učnega jezika v 
izobraževanju in jih s tem usposobiti za udejanjanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini 
pri vseh učnih predmetih (prav tam). 

Začetno opismenjevanje z glasbo 

Vsebine: 

− Začetno opismenjevanje v predšolskem in zgodnjem šolskem kontekstu. 
                                                           
28 Predstavljeno na str. 61. 
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− Začetno opismenjevanje v predšolskem in zgodnjem šolskem kontekstu z glasbo 
(Katalog programov, 2016). 

Cilj programa je skozi dejavnosti začetnega opismenjevanja (predopismenjevalne in 
opismenjevalne dejavnosti) povezovati cilje predmetnih in kurikularnih področij jezik in 
glasba. Udeleženci usvajajo didaktične pristope za spodbujanje začetnega opismenjevanja in 
spoznavajo teoretična izhodišča začetnega opismenjevanja (prav tam). 

Novosti na področju strategij poučevanja slovenščine in naravoslovja v prvem in drugem 
triletju osnovne šole 

Vsebine: 

− Sodobne strategije poučevanja slovenščine (Katalog programov, 2016). 

Poleg drugih ciljev, ki niso v povezavi s področjem slovenščine, je cilj programa tudi 
seznanjanje udeležencev s sodobnimi strategijami poučevanja slovenščine (bralne strategije, 
strategije poučevanja učencev, katerih prvi jezik ni slovenski) (prav tam). 

Montessori – pregledno izobraževanje o delu v OŠ montessori29 

Slovenski jezik v vrtcu in šoli30 

Razvijanje jezikovnih sposobnosti, branja in pisanja po montessori metodi 

Vsebine31: 

− Predavanje. 

− Razgovor. 

− Vaje (Katalog programov, 2016). 

V okviru programa udeleženci spoznavajo pomen in razvoj jezika po montessori pedagogiki, 
se seznanjajo z osnovnimi materiali montessori s področja jezika ter z možnostjo uvajanja 
elementov montessori pedagogike na področju jezika in opsimenjevanja v svoje pedagoško 
delo (prav tam). 

Na poti govoru in jeziku32 

Pomoč otrokom z motnjo branja in pisanja33 

Medkulturne in didaktične strategije pri zgodnjem učenju slovenščine kot drugega/tujega 
jezika 

Vsebine: 

                                                           
29 Predstavljeno na str. 59. 
30 Predstavljeno na str. 55 in 56. 
31 Pod vsebinami je navedena struktura programa (predavanje, razgovor, vaje) in ne dejanske vsebine.  
32 Predstavljeno na str. 56. 
33 Predstavljeno na str. 56. 
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− Medkulturne in didaktične strategije pri zgodnjem učenju slovenščine kot 
drugega/tujega jezika (Katalog programov, 2016). 

V okviru programa udeleženci pridobivajo temeljna znanja s področja glotodidaktike in 
zgodnjega poučevanja in učenja slovenščine kot drugega/tujega jezika ter se seznanjajo s 
kontekstom zgodnjega učenja slovenščine kot drugega/tujega jezika (J1, J2 in TJ, jezik v 
stiku, izvorni (materni) jezik …) (prav tam). 

Poučevanje slovenščine kot J2 za mlajše otroke 

Vsebine: 

− Uporaba slikovnega gradiva Slika jezika. 

− Delo z novimi gradivi za pouk slovenščine kot J2 (Katalog programov, 2016). 

Cilj programa je seznaniti udeležence z značilnostmi mlajših otrok in učencev v procesu 
integracije, z značilnostmi procesa usvajanja slovenščine kot J2 pri mlajših učencih, z 
različnimi oblikami in metodami slovenščine kot J2 in usposobiti udeležence za delo z gradivi 
za poučevanje slovenščine kot J2 (prav tam). 

2.4.5 Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2017/18 

V katalogu za šolsko leto 2017/18 so objavljeni programi za izpopolnjevanje izobrazbe (IZP), 
programi profesionalnega usposabljanja (PPU) in tematske konference (TK) (Katalog 
programov, 2017). 

Programe z vsebinami s področja slovenščine najdemo le med programi profesionalnega 
usposabljanja. Ti so: 

− Montessori – pregledno izobraževanje o delu v OŠ montessori. 

− Poučevanje slovenščine kot J2 za mlajše otroke. 

− Novosti na področju strategij poučevanja slovenščine in naravoslovja v prvem in 
drugem triletju osnovne šole. 

− Razvijanje zmožnosti branja in pisanja v vrtcu in prvem triletju OŠ. 

− Slovenski jezik v vrtcu in šoli. 

− Učni načrt za slovenščino (za prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje v OŠ). 

− Uporaba jezikovnih priročnikov na spletu. 

− Celostno branje slikanic. 

− Razvoj bralne pismenosti v predšolskem obdobju. 

− Povezanost pouka slovenščine po vertikali, zmožnosti, vsebine. 

− Slovenščina v prvem in drugem VIO. 

− Sestavljanje dobrih vprašanj in nalog pri pouku in oblikovanje preizkusov znanja pri 
slovenščini. 

− Na poti h govoru in jeziku. 

− Pomoč otrokom z motnjo branja in pisanja (Katalog programov, 2017). 



67 

 

Montessori – pregledno izobraževanje o delu v OŠ montessori34 

Poučevanje slovenščine kot J2 za mlajše otroke35 

Vsebine: 

− Razvijanje jezikovne zmožnosti s pomočjo učnega gradiva Slika jezika. 

− Delo z novimi gradivi za pouk slovenščine kot J2 (Katalog programov, 2017). 

V okviru programa se učiteljev seznanja z različnimi oblikami in metodami poučevanja 
slovenščine kot J2 (prav tam). 

Novosti na področju strategij poučevanja slovenščine in naravoslovja v prvem in drugem 
triletju osnovne šole36 

Razvijanje zmožnosti branja in pisanja v vrtcu in prvem triletju OŠ 

Vsebine: 

− Razvijanje zmožnosti branja in pisanja (Katalog programov, 2017). 

V okviru programa se obravnava predopismenjevalne zmožnosti in metode opismenjevanja. 
Udeleženci usvajajo spoznanja o dejavnostih za razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti in 
o dejavnostih za uspešno opismenjevanje otrok (prav tam). 

Slovenski jezik v vrtcu in šoli37 

Vsebine: 

− Sporazumevalna zmožnost vzgojitelja/učitelja kot ena izmed njegovih temeljnih 
zmožnosti. 

− Vzgojiteljevo/Učiteljevo javno govorno nastopanje v vrtcu/šoli ter interpretativno 
branje. 

− Pravopisna zmožnost in jezikovna ozaveščenost vzgojiteljev/učiteljev. 

− Didaktični nasveti za razvijanje sporazumevalne zmožnosti predšolskih in šolskih 
otrok (Katalog programov, 2017). 

V okviru programa udeleženci usvajajo spoznanja o vlogah slovenskega jezika v slovenskem 
vrtcu oz. šoli, o modelu sodobne in celovite priprave vzgojitelja/učitelja na kakovostno javno 
govorno nastopanje, o sporazumevanju na različnih ravneh ter utrjujejo in poglabljajo 
pravopisna in slovnična pravila (prav tam). 

Učni načrt za slovenščino (za prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje v OŠ) 
                                                           
34 Predstavljeno na str. 59. 
35 Istoimenski program je objavljen v katalogu za leto 2016/17, glej str. 66. Zaradi nekaterih sprememb v 
vsebinah program še enkrat predstavljamo. 
36 Predstavljeno na str. 65. 
37 Istoimenski program je objavljen v katalogih za leta 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17. Predstavitev 
programa je na str. 55 in 56. Zaradi nekaterih sprememb v vsebinah program še enkrat predstavljamo. 
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Vsebine: 

− Učni načrt za slovenščino (jezikovni pouk v 1./2. triletju OŠ) (Katalog programov, 
2017). 

V okviru programa udeleženci spoznavajo temeljne cilje jezikovnega pouka in gradnike 
sporazumevalne zmožnosti, poglabljajo znanje o učnem načrtu za slovenščino (predvsem za 
jezikovni pouk) ter načrtujejo dejavnosti za uresničitev nekaterih ciljev (prav tam). 

Uporaba jezikovnih priročnikov na spletu38 

Celostno branje slikanic39 

Razvoj bralne pismenosti v predšolskem obdobju 

Vsebine: 

− Predstavitev področja bralne pismenosti (knjige in knjižice za otroke). 

− Jezikovno-vedenjski vzorci in bralna pismenost. 

− Vloga jezika pri bralni pismenosti. 

− Razvijanje gibalno-športnih kompetenc skozi bralno pismenost. 

− Družinska pismenost kot pomemben dejavnik za področje otrokovega razvoja: kako jo 
spodbujati. 

− Razvijanje matematičnih kompetenc skozi bralno pismenost. 

− Razvijanje naravoslovnih kompetenc skozi bralno pismenost. 

− Razvijanje glasbenih kompetenc skozi bralno pismenost. 

− Celostno branje slikanic kot temeljna kompetenca bralne pismenosti. 

− Samoevalvacija dejavnosti za spodbujanje bralne pismenosti. 

− Razvijanje družboslovnih kompetenc skozi bralno pismenost (Katalog programov, 
2017). 

V okviru programa udeleženci na osnovi zunanjih in notranjih spodbud preoblikujejo odnos 
do branja, spoznavajo dejavnosti za spodbujanje bralne pismenosti, izboljšajo svoje 
kompetence za spodbujanje porajajoče se pismenosti ter se usposabljajo za trajnostno 
naravnan odnos do bralne pismenosti (prav tam). 

Povezanost pouka slovenščine po vertikali, zmožnosti, vsebine40 

Slovenščina v prvem in drugem VIO41 

                                                           
38 Predstavljeno na str. 63. 
39 Predstavljeno na str. 61. 
40 Predstavljeno na str. 61. 
41 V katalogih za leti 2013/14 in 2014/15 se je program imenoval Slovenščina v 1. in 2. VIO, v katalogu za leto 
2015/16 Slovenščina v 1. in 2. VIO v OŠ ter v katalogu za leto 2016/17 Slovenščina v prvem in drugem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju OŠ. Predstavitev programa za leto 2013/14 je na str. 55, za leto 2014/15 na str. 
58 in 59,  za leto 2015/16 na str. 61 ter za leto 2016/17 na str. 63 in 64. Zaradi nekaterih sprememb v vsebinah 
program še enkrat predstavljamo 
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Vsebine: 

− Pouk književnosti na razredni stopnji. 

− Jezikovni pouk in opismenjevanje na razredni stopnji. 

− Strategije in metode dela pri pouku. 

− Formativno spremljanje. 

− Diferencirano opismenjevanje, primer iz prakse. 

− Načrtovanje, poučevanje in vrednotenje znanja pri pouku slovenščine na razredni 
stopnji. 

− Od načrtovanja do vrednotenja znanja pri slovenščini (Katalog programov, 2017). 

Cilj programa je usposobiti učitelje za kakovostno opismenjevanje in poučevanje književnosti 
ter vrednotenje znanja pri slovenščini na razredni stopnji (prav tam). 

Sestavljanje dobrih vprašanj in nalog pri pouku in oblikovanje preizkusov znanja pri 
slovenščini 

Vsebine: 

− Ocenjevanje in določanje minimalnih standardov znanja. 

− Razvijanje in vrednotenje zmožnosti razumevanja in tvorjenja besedil. 

− Sestavljanje dobrih vprašanj in nalog pri pouku in oblikovanje preizkusov znanja pri 
književnosti. 

− Sestavljanje dobrih vprašanj in nalog pri pouku in oblikovanje preizkusov znanja pri 
jeziku (Katalog programov, 2017). 

Cilj programa je usposobiti udeležence za sestavljanje dobrih vprašanj in nalog pri pouku in 
za oblikovanje dobrih preizkusov znanja. Udeleženci usvajajo spoznanja o načrtovanju 
ocenjevanja znanja, o izbiri ustreznih neumetnostnih in umetnostnih besedil, o sestavljanju 
vprašanj in nalog na različnih taksonomskih ravneh ipd. (prav tam). 

Na poti h govoru in jeziku42 

Pomoč otrokom z motnjo branja in pisanja43 

Vsebine: 

− Veščini branja in pisanja kot miselna procesa. 

− Predbralne in predpisalne spretnosti. 

− Razvijanje predopismenjevalnih in predbralnih sposobnosti. 

− Primanjkljaji na področju branja in pisanja. 

− Strategije za izboljšanje bralno napisovalnih težav (Katalog programov, 2017). 
                                                           
42 Program s podobnim imenom – Na poti govoru in jeziku – je objavljen v katalogih za leti 2013/14 in 2016/17, 
glej str. 56. Vsebinsko sta programa skoraj popolnoma enaka, navajamo edino spremembo: Razvijanje 
[predopismenjevalnih in] predbralnih sposobnosti (Katalog programov, 2017). 
43 Istoimenski program je objavljen v katalogih za leta 2013/14, 2014/15 in 2016/17. Program je predstavljen na 
str. 56. Zaradi nekaterih sprememb v vsebinah program še enkrat predstavljamo. 
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V okviru programa udeleženci usvajajo spoznanja o razvoju predbralnih in 
predopismenjevalnih sposobnostih, o procesu branja in pisanja ter o različnih oblikah in 
metodah dela, ki se uporabljajo z namenom, da bi otroci imeli čim manj težav z branjem in 
pisanjem (prav tam). 

2.4.6 Ugotovitve 

V vseh katalogih, ki smo jih pregledali, z izjemo kataloga za leto 2017/18, so objavljeni 
programi za izpopolnjevanje izobrazbe in programi profesionalnega 
usposabljanja/posodobitveni programi44. V katalogu za leto 2017/18 so poleg omenjenih 
programov objavljene tudi nekatere tematske konference. Programe z vsebinami s področja 
slovenščine smo našli le med programi profesionalnega usposabljanja. V okviru programov, 
ki smo jih navedli, se razredni učitelji usposabljajo za kakovostno opismenjevanje in 
poučevanje književnosti, za uporabo e-jezikovnih priročnikov in korpusov, za delo z otroki 
priseljenci na področju učenja učnega jezika, za poznavanje oblik primanjkljajev ter 
dejavnikov, ki vplivajo na nastanek motenj v branju in pisanju, za poznavanje temeljnih ciljev 
jezikovnega pouka in gradnikov sporazumevalne zmožnosti, za kakovostno javno govorno 
nastopanje ipd. Vsebinsko so programi raznoliki in udeležencem ponujajo, da pridobijo oz. 
poglobijo znanje o individualizaciji in diferenciaciji (delo z učenci s primanjkljaji na 
posameznih področjih, delo z učenci tujci …), o oblikovanju preizkusov znanja (ocenjevanje 
in določanje minimalnih standardov, sestavljanje nalog na različnih ravneh zahtevnosti …), o 
sporazumevalni zmožnosti učiteljev/učencev (učiteljeva pravopisna zmožnost in jezikovna 
ozaveščenost, didaktični nasveti za razvijanje sporazumevalne zmožnosti pri učencih …), o 
poučevanju slovenščine po montessori metodi, o razvijanju bralne pismenosti itn. Ugotovili 
smo, da se v katalogih redko pojavljajo vsebine, povezane z medpredmetnim povezovanjem s 
slovenščino in z uporabo informacijske tehnologije pri slovenščini (zgolj programi, v okviru 
katerih se učitelji izpopolnjujejo o uporabi jezikovnih priročnikov na spletu), v nobenem 
katalogu pa nismo zasledili programa, povezanega s slovenščino, z vsebinami o delu z 
nadarjenimi učenci – v nekaterih programih je pod vsebinami zapisana individualizacija in 
diferenciacija, ne vemo pa, ali se v okviru teh programov učitelji izpopolnjujejo tudi o delu z 
nadarjenimi učenci. Če za primerjavo vzamemo ostale oblike individualizacije in 
diferenciacije, natančneje delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, delo 
z učenci z učnimi težavami in delo z učenci tujci, lahko opazimo, da je skoraj v vsakem 
katalogu učiteljem na voljo vsaj en program, povezan s slovenščino, v okviru katerega se 
lahko izpopolnjujejo o teh vsebinah. Prav tako smo opazili, da so nekateri programi objavljeni 
v več katalogih, nekateri pa zgolj v enem. Pogostost objave oz. izvajanja je verjetno odvisna 
od evalvacijske ocene določenega programa. Najpogosteje, v vseh katalogih, sta bila 
objavljena programa Slovenski jezik v vrtcu in šoli (z nekaj spremembami v vsebini) in 
Slovenščina v 1. in 2. VIO45 (z nekaj spremembami v vsebini), med pogostejšimi pa so tudi 
programi: Pomoč otrokom z motnjo branja in pisanja; Montessori – pregledno izobraževanje 
o delu v OŠ montessori; Nacionalno preverjanje znanja, ocenjevanje s preizkusi znanja (testi) 

                                                           
44 V nadaljevanju v tem poglavju uporabljamo izraz programi profesionalnega usposabljanja. 
45 Poimenovan tudi Slovenščina v 1. in 2. VIO v OŠ/Slovenščina v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju OŠ/Slovenščina v prvem in drugem VIO. 
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pri slovenščini46 (z nekaj spremembami v vsebini); Povezanost pouka slovenščine po 
vertikali, zmožnosti, vsebine47 (z nekaj spremembami v vsebini). 

Katalog Število programov 

Katalog za leto  
2013/14 

10 

Katalog za leto  
2014/15 

10 

Katalog za leto  
2015/16 

11 

Katalog za leto  
2016/17 

17 

Katalog za leto  
2017/18 

14 

Preglednica 5: Število objavljenih programov z vsebinami s področja slovenščine v katalogih nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja 

Največ programov je bilo objavljenih v katalogu za leto 2016/17 (17), sledita kataloga za leto 
2017/18 (14) in leto 2015/16 (11), najmanj pa jih je objavljenih v katalogih za leti 2013/14 
(10) in 2014/15 (10). 

2.5 SKLEP TEORETIČNEGA DELA 

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je kot oblika vseživljenjskega učenja pomemben 
element učiteljevega poklicnega oz. profesionalnega razvoja. Učitelju omogoča obnavljanje, 
poglabljanje in razširjanje znanja ter strokovno in osebnostno rast v vseh obdobjih in na vseh 
področjih njegove poklicne poti. Učitelju pomaga slediti napredku in ga seznanja z 
najnovejšimi spoznanji, hkrati pa pomembno vpliva na spreminjanje učiteljevega dela in na 
kakovost poučevanja ter povečuje učinkovitost celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema. 

Sistem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, ki določa pogoje, način in postopek organiziranja nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja ter ponudbo in financiranje programov, povezanih z njim. Programi, s katerimi 
se nadaljnje izobraževanje in usposabljanje izvaja, so programi za izpopolnjevanje izobrazbe 
in programi kariernega razvoja, med katere uvrščamo programe profesionalnega 
usposabljanja, tematske konference, izredne programe in projektne programe. Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport vsako leto izda obsežen katalog, v katerem so objavljeni 
programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. 

Poleg nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je za (bodočega) učitelja ključnega pomena 
tudi začetno izobraževanje na fakulteti, v okviru katerega pridobi kompetence, spretnosti in 
znanje za opravljanje pedagoškega dela. Bodoči učitelji, ki bi radi poučevali od 1. do 6. 
razreda OŠ, se lahko izobražujejo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, na Pedagoški 
fakulteti Univerze na Primorskem ali na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Na 

                                                           
46 Poimenovan tudi Ocenjevanje s preizkusi znanja (testi) pri slovenščini. 
47 Poimenovan tudi Povezanost pouka slovenščine v 2. in 3. VIO osnovne šole. 
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pedagoških fakultetah se izvajajo strokovni predmeti, temeljni pedagoški predmeti in 
strokovno-teoretični predmeti s specialnimi didaktikami. Med njimi so tudi predmeti, 
povezani s področjem slovenščine, v okviru katerih se študentje usposabljajo za učinkovito 
govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem jeziku, za doseganje kurikularnih ciljev pri 
jezikovnem in književnem pouku, za poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik 
in potreb učencev pri slovenščini, za poznavanje učno-vzgojnih pristopov pri slovenščini itd. 
Slovenščina se kot učni predmet izvaja tudi na vseh osnovnih šolah in je za večino učencev 
ključni splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli. 

V katalogih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja so objavljeni programi za 
izpopolnjevanje izobrazbe in programi profesionalnega usposabljanja/posodobitveni 
programi, z izjemo kataloga za leto 2017/18, v katerem so poleg omenjenih programov 
objavljene tudi nekatere tematske konference. V okviru teh programov učitelji razrednega 
pouka usvajajo spoznanja o naslednjih vsebinah s področja slovenščine: strategije in metode 
dela pri pouku slovenščine, razvijanje in vrednotenje zmožnosti razumevanja in tvorjenja 
besedil, obravnava književnih besedil pri pouku po vertikali, vrednotenje znanja pri 
slovenščini, jezikovni priročniki in korpusi na spletu, oblike primanjkljajev na področju 
branja in pisanja, interpretativno branje literarnih besedil kot del vzgojiteljevega/učiteljevega 
govornega nastopa itn. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Področje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je bilo raziskano že v mnogih raziskavah, 
knjigah in diplomskih oz. magistrskih delih. V vsej literaturi, ki smo jo pregledali, je nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje raziskovano večinoma na splošno48, mi pa smo se odločili, da 
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje povežemo s področjem slovenščine. 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti potrebe razrednih učiteljev po programih nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, in potrebe razrednih učiteljev po 
dodatnem znanju s področja slovenščine. Ugotavljali smo, katera področja slovenščine se 
učiteljem zdijo najpomembnejša, na katerih področjih slovenščine potrebujejo največ 
dodatnega znanja in kateri del slovenščine (jezikovni/književni pouk) se jim zdi zahtevnejši – 
z odgovori na ta vprašanja smo dobili uvid v učiteljeve potrebe po dodatnem znanju s 
področja slovenščine. Osrednjo pozornost smo namenili ugotavljanju pogostosti udeleževanja 
učiteljev v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (povezanih s slovenščino), 
vzrokov za učiteljevo udeležbo/neudeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanih s slovenščino, ter vsebin oz. tem s področja slovenščine, s 
katerimi/o katerih učitelji pridobivajo dodatno znanje v programih nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja. Prav tako smo želeli izvedeti, ali je stopnja lastnega zanimanja za predmetno 
področje slovenščine povezana s pogostostjo obiskovanja programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, ter s pogostostjo uporabe znanja, 
pridobljenega v teh programih, pri pouku in ali se med učitelji z različnim številom let 
poučevanja pojavljajo razlike glede pripisovanja pomena obnavljanju in izpopolnjevanju 
znanja s področja slovenščine ter obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s pomočjo programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. S pomočjo ugotovitev bomo na koncu oblikovali 
predlog ponudbe programov z vsebinami s področja slovenščine, ki jih razredni učitelji 
dejansko potrebujejo. 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na opredelitev raziskovalnega problema smo si zastavili naslednja raziskovalna 
vprašanja: 

1. Katera področja slovenščine se učiteljem zdijo najpomembnejša za uspešno poučevanje 
slovenščine in na katerih področjih, povezanih s slovenščino, potrebujejo največ 
dodatnega znanja? 

2. Kateri del slovenščine je učiteljem zahtevnejši z vidika načrtovanja, poučevanja in 
ocenjevanja? 

                                                           
48 S tem izrazom mislimo na to, da se v raziskavah niso osredinili zgolj na eno področje programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja (npr. na: programe, povezane zgolj z družboslovnimi vsebinami; programe, 
povezane zgolj z naravoslovnimi vsebinami ...), ampak na vsa.   
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3. Kako pomembno se učiteljem zdi obnavljanje in izpopolnjevanje znanja s področja 
slovenščine ter kako pomembno se jim zdi obnavljanje in izpopolnjevanje znanja s 
pomočjo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja? 
3.1. Ali se med učitelji z različnim številom let poučevanja pojavljajo razlike glede 

pripisovanja pomena obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s področja slovenščine? 
3.2. Ali se med učitelji z različnim številom let poučevanja pojavljajo razlike glede 

pripisovanja pomena obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s pomočjo programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja? 

4. Kako pogosto se učitelji udeležujejo programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja (povezanih s slovenščino) in katerih programov se udeležujejo 
najpogosteje? 

5. Kako učitelji ocenjujejo svojo stopnjo lastnega zanimanja za predmetno področje 
slovenščine? 
5.1. Ali je stopnja lastnega zanimanja za predmetno področje slovenščine povezana s 

pogostostjo obiskovanja programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 
povezanih s slovenščino, ter s pogostostjo uporabe znanja, pridobljenega v programih 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, pri pouku? 

5.2. Ali se pojavljajo razlike v stopnji lastnega zanimanja za predmetno področje 
slovenščine pri tistih, ki se udeležujejo programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanih s slovenščino, in pri tistih, ki se jih ne? 

6. Kateri so najpogostejši vzroki za učiteljevo udeležbo/neudeležbo v programih nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino? 

7. Katere teme s področja slovenščine so vključevali programi nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, ki so se jih učitelji v preteklosti udeležili, in o katerih temah s področja 
slovenščine se želijo učitelji v prihodnosti dodatno izobraževati? 

8. Kako pogosto učitelji najdejo teme s področja slovenščine v katalogu programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter katere teme, povezane s slovenščino, 
pogrešajo v njem? 

 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskava je bila izvedena s kvantitativnim raziskovalnim pristopom. Uporabljeni sta bili 
deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. 

3.3.1 Vzorec 

Vzorec raziskovanja je slučajnostni (izbor šol, ki smo jim poslali prošnjo s povezavo do 
anketnega vprašalnika, je bil naključen) in neslučajnostni (učitelji RP). V raziskavo je bilo 
vključenih 94 učiteljev slovenskih osnovnih šol, ki poučujejo na razredni stopnji. Razdelili 
smo jih v 3 skupine glede na število let poučevanja – ta delitev je pomembna za raziskovalno 
podvprašanje pod točko 3.1. 

 Število let poučevanja Število učiteljev Odstotki 
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15 let ali manj 34 36,2 % 

od 16 do 30 let 40 42,6 % 

31 let ali več 20 21,3 % 

Skupaj 94 100,0 % 

Preglednica 6: Razvrstitev učiteljev glede na število let poučevanja 

V raziskavi je sodelovalo 40 učiteljev, ki poučujejo od 16 do 30 let (42, 6 %), 34 učiteljev, ki 
poučujejo 15 let ali manj (36,2 %), in 20 učiteljev, ki poučujejo 31 let ali več (21,3 %).  

3.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Za namen raziskave smo sestavili anketni vprašalnik (Priloga 7.1). Na začetku vprašalnika je 
bilo splošno vprašanje o številu let poučevanja, v nadaljevanju pa smo vprašalnik razdelili na 
3 dele. V 1. delu so bila vprašanja, povezana s predmetom slovenščina, v 2. delu so bila 
vprašanja, povezana z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem na splošno, v 3. 
(najobširnejšem) delu pa smo spraševali o programih nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanih s slovenščino. Vsebine učnih načrtov predmetov na Pedagoških 
fakultetah in vsebine, navedene v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 
povezanih s slovenščino, ki smo jih predstavili v teoretičnem delu, so bile dobro izhodišče pri 
oblikovanju vprašanj, s katerimi smo pridobili podatke o vsebinah, temah oz. področjih 
slovenščine, ki se učiteljem za uspešno poučevanje zdijo najpomembnejša, o katerih 
potrebujejo največ dodatnega znanja, o katerih se učitelji najpogosteje izobražujejo v 
programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter o katerih se želijo v prihodnosti 
dodatno izobraževati. V pomoč nam je bil tudi učni načrt za slovenščino v OŠ (Program, 
2011a).  

Anketni vprašalnik smo oblikovali s pomočjo spletne strani www.1ka.si in ga na tej strani tudi 
objavili. Prošnjo za sodelovanje s spletno povezavo do anketnega vprašalnika smo po 
elektronski pošti poslali ravnateljem/icam slovenskih osnovnih šol – kontaktne  podatke smo 
pridobili s pomočjo seznama slovenskih osnovnih šol, ki je dostopen na 
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.aspx?Seznam=2010 – in jim predstavili namen 
raziskave. Oni so potem spletno povezavo do anketnega vprašalnika posredovali učiteljem 
razrednega pouka. S seznama slovenskih osnovnih šol smo naključno izbirali tiste, ki smo jim 
prošnjo za sodelovanje poslali. 

Raziskava je potekala aprila in maja 2018.      

3.3.3 Opis postopka obdelave podatkov 

Dobljene podatke smo obdelali z računalniškim statističnim programom SPSS in uredili s 
programom Microsoft Excel. Izračunali smo absolutno in relativno frekvenco, aritmetično 
sredino ter standardni odklon. Za preverjanje hipotez smo uporabili naslednje statistične teste: 
t-test, analiza variance (ANOVA) (če predpostavka o homogenosti varianc ni bila izpolnjena, 
smo uporabili Brown-Forsythe preizkus), post-hoc preizkus, Pearsonov koeficient korelacije 
in Spearmanov koeficient korelacije. Hipoteze smo preizkušali pri stopnji značilnosti α = 
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0,05. Kadar je bila ta enaka 0,05 ali nižja, smo ničelno hipotezo zavrnili, če pa je bila večja, 
smo jo sprejeli oz. obdržali. Rezultate smo prikazali v obliki preglednic in jih interpretirali. 

3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJE 

Rezultati so predstavljeni in interpretirani po vrstnem redu raziskovalnih vprašanj in ne po 
vrstnem redu vprašanj v anketnem vprašalniku. Za takšno predstavitev smo se odločili zaradi 
raziskovalnih podvprašanj, pri katerih smo opravljali analize s pomočjo podatkov, 
pridobljenih z vprašanji z začetka in/ali iz osrednjega oz. končnega dela anketnega 
vprašalnika. 

3.4.1 Prvo raziskovalno vprašanje 
Katera področja slovenščine se učiteljem zdijo najpomembnejša za uspešno poučevanje 
slovenščine in na katerih področjih, povezanih s slovenščino, potrebujejo največ dodatnega 
znanja? 

Pri 4. vprašanju so učitelji označili, kako pomembno se jim zdi poznavanje navedenih 
področij za uspešno poučevanje slovenščine. Na voljo so imeli 5 stopenj: (1) nepomembno; 
(2) manj pomembno; (3) srednje pomembno; (4) pomembno; (5) zelo pomembno. 

  Število odgovorov 
(N) 

Aritmetična sredina 
(M) 

(Pred)opismenjevalne dejavnosti 94 4,79 

Učiteljeva jezikovna zmožnost 94 4,77 

Učiteljeva zmožnost učinkovitega govornega nastopanja 94 4,73 

Didaktično znanje za razvijanje sporazumevalne zmožnosti pri 
učencih 

94 4,65 

Oblike in metode dela pri slovenščini 94 4,48 

Učni načrt za slovenščino 94 4,45 

Obravnava umetnostnih in neumetnostnih besedil 94 4,44 

Preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini 94 4,21 

Delo z učenci z učnimi težavami 94 4,18 

Delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 94 4,17 

Medpredmetno povezovanje s slovenščino 94 4,15 

Delo z učenci tujci 94 4,10 

Delo z nadarjenimi učenci 94 4,06 

Jezikovni priročniki in njihova uporaba 94 3,71 

Uporaba informacijske tehnologije pri slovenščini 94 3,56 

Preglednica 7: Pripisovanje pomembnosti določenemu področju za uspešno poučevanje slovenščine49 

Učiteljem se za uspešno poučevanje slovenščine najpomembnejše zdi poznavanje 
(pred)opismenjevalnih dejavnosti (M = 4,79) in učiteljeva jezikovna zmožnost (M = 4,77), 

                                                           
49 Področja v preglednici 6 (in v preglednici 7) so zaradi preglednosti razvrščena glede na aritmetično sredino 
(padajoče) in ne glede na prvotno postavitev v anketnem vprašalniku. 
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najmanj pomembno pa poznavanje in uporaba jezikovnih priročnikov (M = 3,71) ter uporaba 
informacijske tehnologije (M = 3,56). 

Kot zelo pomembna (5) področja, ki jih mora učitelj za uspešno poučevanje slovenščine 
poznati, so učitelji označili (pred)opismenjevalne dejavnosti, učiteljevo jezikovno zmožnost, 
učiteljevo zmožnost učinkovitega govornega nastopanja in didaktično znanje za razvijanje 
sporazumevalne zmožnosti pri učencih, kot pomembna (4) pa področja oblike in metode dela 
pri slovenščini, učni načrt za slovenščino, obravnava umetnostnih in neumetnostnih besedil, 
preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini, delo z učenci z učnimi težavami, delo z 
učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, medpredmetno povezovanje s 
slovenščino, delo z učenci tujci, delo z nadarjenimi učenci, jezikovni priročniki in njihova 
uporaba ter uporaba informacijske tehnologije pri slovenščini. Učitelji v povprečju niso 
označili nobenega področja, ki smo ga navedli, kot srednje pomembno (3), manj pomembno 
(2) ali nepomembno (1).  

Pri 8. vprašanju so učitelji označili, na katerih področjih, povezanih  s slovenščino, menijo, da 
potrebujejo največ dodatnega znanja. Na voljo so imeli 5 stopenj: (1) nič; (2) malo; (3) 
srednje; (4) veliko; (5) zelo veliko. 

  Število odgovorov 
(N) 

Aritmetična sredina 
(M) 

Delo z učenci tujci 94 3,74 

Delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 94 3,51 

Delo z nadarjenimi učenci 94 3,44 

Delo z učenci z učnimi težavami 94 3,37 

Didaktično znanje za razvijanje sporazumevalne zmožnosti pri 
učencih 

94 3,37 

Preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini 94 3,29 

(Pred)opismenjevalne dejavnosti 94 3,19 

Učiteljeva jezikovna zmožnost 94 3,13 

Učiteljeva zmožnost učinkovitega govornega nastopanja 94 3,11 

Obravnava umetnostnih in neumetnostnih besedil 94 3,07 

Oblike in metode dela pri slovenščini 94 3,00 

Medpredmetno povezovanje s slovenščino 94 2,98 

Uporaba informacijske tehnologije pri slovenščini 94 2,87 

Jezikovni priročniki in njihova uporaba 94 2,79 

Poznavanje in uporaba učnega načrta za slovenščino 94 2,74 

Preglednica 8: Mnenje učiteljev o potrebi po dodatnem znanju z navedenih področij 

Učitelji menijo, da največ dodatnega znanja potrebujejo o delu z učenci tujci (M = 3,74) in o 
delu z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (M = 3,51), najmanj pa o 
jezikovnih priročnikih in njihovi uporabi (M = 2,79) ter o spoznanjih in uporabi učnega načrta 
za slovenščino (M = 2,74). 
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Učitelji menijo, da veliko (4) dodatnega znanja potrebujejo na področjih delo z učenci tujci in 
delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, srednje (3) pa na področjih delo 
z nadarjenimi učenci, delo z učenci z učnimi težavami, didaktično znanje za razvijanje 
sporazumevalne zmožnosti pri učencih, preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini, 
(pred)opismenjevalne dejavnosti, učiteljeva jezikovna zmožnost, učiteljeva zmožnost 
učinkovitega govornega nastopanja, obravnava umetnostnih in neumetnostnih besedil, oblike 
in metode dela pri slovenščini, uporaba informacijske tehnologije pri slovenščini, jezikovni 
priročniki in njihova uporaba ter poznavanje in uporaba učnega načrta za slovenščino. Učitelji 
v povprečju pri nobenem od navedenih področij niso označili, da potrebujejo zelo veliko (5), 
malo (2) ali da ne potrebujejo nič (1) dodatnega znanja. 

3.4.2 Drugo raziskovalno vprašanje 
Kateri del slovenščine je učiteljem zahtevnejši z vidika načrtovanja, poučevanja in 
ocenjevanja? 

Pri 5. vprašanju so učitelji odgovarjali, kateri del slovenščine jim je z vidika načrtovanja 
zahtevnejši. 

  Število odgovorov (N) Odstotki 

Jezikovni pouk 39 41,5 % 

Književni pouk 20 21,3 % 

Ni razlike 35 37,2 % 

Skupaj 94 100,0 % 

Preglednica 9: Število in odstotki anketiranih učiteljev glede na zahtevnost določenega dela slovenščine z vidika načrtovanja 

Največ učiteljev je obkrožilo, da jim je z vidika načrtovanja zahtevnejši jezikovni pouk (41,5 
%), sledijo tisti, ki ne zaznajo razlik (37,2 %), najmanj pa jih je mnenja, da je z vidika 
načrtovanja književni pouk zahtevnejši od jezikovnega (21,3 %). 

Pri 6. vprašanju so učitelji odgovarjali, kateri del slovenščine jim je z vidika poučevanja 
zahtevnejši. 

  Število odgovorov (N) Odstotki 

Jezikovni pouk 44 46,8 % 

Književni pouk 23 24,5 % 

Ni razlike 27 28,7 % 

Skupaj 94 100,0 % 

Preglednica 10: Število in odstotki anketiranih učiteljev glede na zahtevnost določenega dela slovenščine z vidika poučevanja 

Večina učiteljev meni, da je z vidika poučevanja zahtevnejši jezikovni pouk (46,8 %), sledijo 
tisti, ki menijo, da ni razlike (28,7 %), najmanj pa jih je mnenja, da je književni pouk 
zahtevnejši (24,5 %). 

Pri vprašanju 7 so učitelji odgovarjali, kateri del slovenščine jim je z vidika ocenjevanja 
zahtevnejši. 
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  Število odgovorov (N) Odstotki 

Jezikovni pouk 16 17,0 % 

Književni pouk 57 60,6 % 

Ni razlike 21 22,3 % 

Skupaj 94 100,0 % 

Preglednica 11: Število in odstotki anketiranih učiteljev glede na zahtevnost določenega dela slovenščine z vidika 
ocenjevanja 

Večina učiteljev meni, da je z vidika ocenjevanja književni pouk zahtevnejši od jezikovnega 
(60,6 %), sledijo tisti, ki ne zaznajo razlik (22,3 %), najmanj pa je tistih, ki menijo, da je z 
vidika ocenjevanja zahtevnejši jezikovni pouk (17,0 %). 

3.4.3 Tretje raziskovalno vprašanje 
Kako pomembno se učiteljem zdi obnavljanje in izpopolnjevanje znanja s področja 
slovenščine ter kako pomembno se jim zdi obnavljanje in izpopolnjevanje znanja s pomočjo 
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja? 

Pri vprašanju 3 so učitelji odgovarjali, kako pomembno se jim zdi obnavljanje in 
izpopolnjevanje znanja s področja slovenščine. 

  Število odgovorov (N) Odstotki 

Zelo pomembno 60 63,8 % 

Pomembno 33 35,1 % 

Srednje pomembno 1 1,1 % 

Manj pomembno 0 0,0 % 

Nepomembno 0 0,0 % 

Skupaj 94 100,0 % 

Preglednica 12: Število in odstotki anketiranih učiteljev glede na pripisovanje pomembnosti obnavljanju in izpopolnjevanju 
znanja s področja slovenščine 

Večina učiteljev je odgovorila, da se jim obnavljanje in izpopolnjevanje znanja s področja 
slovenščine zdi zelo pomembno (63,8 %), sledijo tisti, ki menijo, da je to pomembno (35,1 
%), le enemu pa se zdi obnavljanje in izpopolnjevanje znanja s področja slovenščine srednje 
pomembno (1,1 %). Noben učitelj ni obkrožil, da se mu obnavljanje in izpopolnjevanje znanja 
s področja slovenščine zdi manj pomembno ali pa nepomembno. 

Pri 10. vprašanju smo učitelje spraševali, kako pomembno se jim zdi obnavljanje in 
izpopolnjevanje znanja s pomočjo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. 

  Število odgovorov (N) Odstotki 

Zelo pomembno 38 40,4 % 

Pomembno 50 53,2 % 

Srednje pomembno 6 6,4 % 

Manj pomembno 0 0,0 % 

Nepomembno 0 0,0 % 
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Skupaj 94 100,0 % 

Preglednica 13: Število in odstotki anketiranih učiteljev glede na pripisovanje pomembnosti obnavljanju in izpopolnjevanju 
znanja s pomočjo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. 

Največ učiteljev je odgovorilo, da se jim obnavljanje in izpopolnjevanje znanja s pomočjo 
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja zdi pomembno (53,2 %), sledijo tisti, 
ki so mnenja, da je to zelo pomembno (40,4 %), najmanj pa jih meni, da je obnavljanje in 
izpopolnjevanje znanja s pomočjo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
srednje pomembno (6,4 %). Nobenemu učitelju se ne zdi obnavljanje in izpopolnjevanje 
znanja s pomočjo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja manj pomembno ali 
pa nepomembno. 

3.4.3.1 Raziskovalno podvprašanje 1 
Ali se med učitelji z različnim številom let poučevanja pojavljajo razlike glede pripisovanja 
pomena obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s področja slovenščine? 

  Število  
odgovorov (N) 

Aritmetična  
sredina (M) 

Standardni  
odklon 

15 let ali manj 34 4,47 0,56 

od 16 do 30 let 40 4,62 0,49 

31 let ali več 20 4,90 0,31 

Skupaj 94 4,66 0,51 

Preglednica 14: Pripisovanje pomembnosti obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s področja slovenščine glede na število let 
poučevanja 

Levenova  
statistika 

g1 g2 Statistična 
 značilnost 

27,955 2 91 ,000 

Preglednica 15: Rezultati Levenovega testa o homogenosti varianc 

 

Preglednica 16: Rezultati statističnega testa Brown-Forsythe 

 

  Statistika g1 g2 Statistična  
značilnost 

Brown-Forsythe 5,594 2 85,146 ,005 

Primerjava med učitelji z različnim številom  
let poučevanja 

Statistična  
značilnost 

15 let ali manj od 16 do 30 let ,430 

31 let ali več ,002 

od 16 do 30 let 15 let ali manj ,430 

31 let ali več ,028 

31 let in več 15 let ali manj ,002 

od 16 do 30 let ,028 

Preglednica 17: Rezultati statističnega testa Games-Howell post-hoc 
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H1: Med učitelji z različnim številom let poučevanja se pojavljajo statistično pomembne 
razlike glede pripisovanja pomena obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s področja 
slovenščine. 

H01: Med učitelji z različnim številom let poučevanja se ne pojavljajo statistično pomembne 
razlike glede pripisovanja pomena obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s področja 
slovenščine. 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 27,955; g1 = 2; g2 = 91; α = 0,000) 
je Brown-Forsythe test pokazal statistično pomembne razlike v pripisovanju pomena 
obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s področja slovenščine med učitelji z različnim 
številom let poučevanja (F = 5,594; g1 = 2; g2 = 85,146; α = 0,005). Games-Howell post-hoc 
test je pokazal statistično pomembne razlike med učitelji, ki poučujejo 15 let ali manj, in 
učitelji, ki poučujejo 31 let ali več (α = 0,002), ter med učitelji, ki poučujejo od 16 do 30 let, 
in učitelji, ki poučujejo 31 let ali več (α = 0,028). Med učitelji, ki poučujejo 15 let ali manj, in 
učitelji, ki poučujejo od 16 do 30 let, razlike niso statistično pomembne (α = 0,430). 
Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici najvišji 
pomen obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s področja slovenščine pripisali učitelji, ki 
poučujejo 31 let ali več (M = 4,90), najnižjega pa učitelji, ki poučujejo 15 let ali manj (M = 
4,47). 

3.4.3.2 Raziskovalno podvprašanje 2 
Ali se med učitelji z različnim številom let poučevanja pojavljajo razlike glede pripisovanja 
pomena obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s pomočjo programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja? 

 Število  
odgovorov (N) 

Aritmetična  
sredina (M) 

Standardni  
odklon 

15 let ali manj 34 4,29 0,58 

od 16 do 30 let 40 4,40 0,63 

31 let ali več 20 4,30 0,57 

Skupaj 94 4,34 0,60 

Preglednica 18: Pripisovanje pomembnosti obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s pomočjo programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja glede na število let poučevanja 

Levenova  
statistika 

g1 g2 Statistična 
 značilnost 

0,889 2 91 ,414 

Preglednica 19: Rezultati Levenovega testa o homogenosti varianc 

 Seštevek  
kvadratov 

g Povprečni  
kvadrat 

F Statistična  
značilnost 

Med skupinami ,248 2 ,124 ,343 ,711 

Znotraj skupine 32,859 91 ,361     

Skupaj 33,106 93       

Preglednica 20: Rezultati statističnega testa ANOVA 
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H2: Med učitelji z različnim številom let poučevanja se pojavljajo statistično pomembne 
razlike glede pripisovanja pomena obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s pomočjo 
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. 

H02: Med učitelji z različnim številom let poučevanja se ne pojavljajo statistično pomembne 
razlike glede pripisovanja pomena obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s pomočjo 
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,889; g1 = 2; g2 = 91; α = 0,414) 
ANOVA test ni pokazal statistično pomembnih razlik v pripisovanju pomena obnavljanju in 
izpopolnjevanju znanja s pomočjo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja med 
učitelji z različnim številom let poučevanja (F = 0,343; g = 2; α = 0,711). Tudi Bonferroni 
post-hoc test ni pokazal statistično pomembnih razlik. Ničelno hipotezo obdržimo, podatkov 
iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec lahko trdimo, da so najvišji 
pomen obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s pomočjo programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja pripisali učitelji, ki poučujejo od 16 do 30 let (M = 4,40), 
najnižjega pa učitelji, ki poučujejo 15 let ali manj (M = 4,29). 

3.4.4 Četrto raziskovalno vprašanje 
Kako pogosto se učitelji udeležujejo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
(povezanih s slovenščino) in katerih programov se udeležujejo najpogosteje? 

Pri 9. vprašanju so učitelji odgovarjali, kako pogosto se udeležujejo programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja. 

  Število odgovorov (N) Odstotki 

Treh ali več programov na leto 17 18,1 % 

Dveh programov na leto 24 25,5 % 

Enega programa na leto 33 35,1 % 

Vsaki dve leti enega programa 14 14,9 % 

Se jih ne udeležujem 0 0,0 % 

Drugo 6 6,4 % 

Skupaj 94 100,0 % 

Preglednica 22: Število in odstotki anketiranih učiteljev glede na udeleževanje v programih nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja 

Primerjava med učitelji z različnim številom  
let poučevanja 

Statistična  
značilnost 

15 let ali manj od 16 do 30 let 1,000 

31 let ali več 1,000 

od 16 do 30 let 15 let ali manj 1,000 

31 let ali več 1,000 

31 let in več 15 let ali manj 1,000 

od 16 do 30 let 1,000 

Preglednica 21: Rezultati statističnega testa Bonferroni post-hoc 
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Največ, 35,1 %, učiteljev je odgovorilo, da se udeležijo enega programa na leto, 25,5 %  jih je 
odgovorilo, da se udeležijo dveh programov letno, 18, 1 % jih je odgovorilo, da se udeležijo 
treh ali več programov na leto, 14, 9 % učiteljev se udeleži vsaki dve leti enega programa, 6,4 
% pa jih je izbralo odgovor drugo. Noben učitelj ni odgovoril, da se programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja ne udeležuje. 
Pod odgovor drugo so trije učitelji zapisali, da se programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja udeležujejo občasno, dva sta zapisala, da se nista udeležila še nobenega 
programa (eden je izrazil tudi željo, da bi se rad udeležil) – sodeč po številu let poučevanja, 
sta oba učitelja začetnika, zato verjetno še nista imela priložnosti, da bi se programov 
udeležila –, eden pa je zapisal, da se jih udeležuje zelo redko. 

Pri 11. vprašanju smo učitelje spraševali, katerih programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja z navedenih področij se najpogosteje udeležujejo. 

  Število odgovorov (N) Odstotki 

Strokovno predmetno področje 19 20,2 % 
Vzgojno-svetovalno področje 22 23,4 % 

Pedagoško-didaktično področje 48 51,1 % 

Drugo 5 5,3 % 

Skupaj 94 100,0 % 

Preglednica 23: Število in odstotki anketiranih učiteljev glede na udeleževanje v programih nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja 

Več kot polovica učiteljev je odgovorila, da se najpogosteje udeležuje programov s 
pedagoško-didaktičnega področja (51,1 %), 23,4 % jih je odgovorilo, da se najpogosteje 
udeležujejo programov z vzgojno-svetovalnega področja, 20,2 % jih je označilo, da se 
najpogosteje udeležujejo programov s strokovno predmetnega področja, 5,3 % učiteljev pa je 
izbralo odgovor drugo. 
Pod odgovor drugo sta dva zapisala, da se nista udeležila še nobenega programa nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, dva sta zapisala, da se udeležujeta programov, ki jih 
organizira šola, eden pa, da je to odvisno od potrebe. 

V nadaljevanju (12. vprašanje) nas je zanimalo, ali so se učitelji v preteklosti že udeležili 
programa nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki bi bil povezan s področjem 
slovenščine. 

  Število odgovorov (N) Odstotki 

Da 62 66,0 % 

Ne 32 34,0 % 

Skupaj 94 100,0 % 

Preglednica 24: Število in odstotki anketiranih učiteljev glede na udeleževanje v programih nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanih s slovenščino 

Večina učiteljev, ki smo jih anketirali, se je v preteklosti že udeležila programa nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, povezanega s slovenščino. Takih je 62 (66,0 %), 32 (34,0 %) 
pa se jih programa, povezanega s slovenščino, še ni udeležilo. 
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Pri 14. vprašanju so učitelji prosto navajali programe nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezane s slovenščino, ki so se jih v preteklosti udeležili. Vsak je lahko 
navedel poljubno število programov. Na to vprašanje so odgovarjali zgolj tisti, ki so pri 12. 
vprašanju odgovorili z DA. 

Odgovore smo kategorizirali po podobnosti v poimenovanju, kategorije pa prikazujemo v 
preglednici. 

 Število odgovorov (N) Odstotki 

Zgodnje/Začetno (pred)opismenjevanje 15 28,3 % 

Bralna pismenost/Razvoj bralne pismenosti 6 11,3 % 

Slovenščina v 1. in 2. VIO/triletju 5 9,4 % 

Modul slovenščina 3 5,7 % 

Ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti (in bralni testi) 3 5,7 % 

Ocenjevanje znanja (in taksonomske ravni)/Kriteriji ocenjevanja znanja 3 5,7 % 

Didaktični pristopi k poučevanju slovenščine (na nižji stopnji) 2 3,8 % 

Dramska besedila in njihovo uprizarjanje 2 3,8 % 

Kreativno pisanje 2 3,8 % 

Poučevanje slovenščine kot drugega ali tujega jezika 2 3,8 % 

Delo z e-slovarji 1 1,9 % 

Delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami 1 1,9 % 

Govorna vzgoja pedagoga 1 1,9 % 

Izobraževanje za Cankarjevo tekmovanje 1 1,9 % 

Moj glas 1 1 1,9 % 

Moj glas 2 1 1,9 % 

Oblikovanje kriterijev uspešnosti pri slovenščini 1 1,9 % 

Pripovedovanje pravljic 1 1,9 % 

Sodobni pouk slovenskega jezika 1 1,9 % 

Strategije branja 1 1,9 % 

Skupaj 53 100,0 % 
Preglednica 25: Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezani s slovenščino, ki so se jih učitelji udeležili 

Največkrat, kar petnajstkrat, so učitelji navedli, da so se udeležili programov, povezanih z 
opismenjevanjem – navajali so naslednje odgovore: Zgodnje opismenjevanje, Začetno 
opismenjevanje, Opismenjevanje v 1. razredu, Razvijanje opismenjevalnih spretnosti ipd. To 
predstavlja 28,3 % vseh odgovorov. Sledijo tisti, ki so navedli, da so se udeležili programov 
Bralna pismenost oz. Razvoj bralne pismenosti. Takih je šest, kar predstavlja 11,3 %. Petkrat 
so učitelji zapisali, da so se udeležili programov Slovenščina v 1. in 2. VIO oz. Slovenščina v 
1. in 2. triletju (9,4 %). Po trikrat so učitelji navedli, da so se udeležili programov Modul 
slovenščina (5,7 %), Ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti (in bralni testi) (5,7 %) ter 
Ocenjevanje znanja (in taksonomske ravni oz. Kriteriji ocenjevanja znanja (5,7 %), po dvakrat 
pa, da so se udeležili programov Didaktični pristopi k poučevanju slovenščine (3,8 %), 
dramska besedila in njihovo uprizarjanje (3,8 %), Kreativno pisanje (3,8 %) in Poučevanje 
slovenščine kot drugega ali tujega jezika (3,8 %). Samo po enkrat so omenjeni naslednji 
programi: Delo z e-slovarji (1,9 %), Delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami (1,9 %), 
Govorna vzgoja pedagoga (1,9 %), Izobraževanje za Cankarjevo tekmovanje (1,9 %), Moj 
glas 1 (1,9 %), Moj glas 2 (1,9 %), Oblikovanje kriterijev uspešnosti pri slovenščini (1,9 %), 
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Pripovedovanje pravljic (1,9 %), Sodobni pouk slovenskega jezika (1,9 %), Strategije branja 
(1,9 %).  
Dvanajst odgovorov je bilo nejasnih ali pa so učitelji zapisali, da se ne spomnijo nobenega 
programa. Teh nismo vključili v analizo. 
 
Pri vprašanju 15 smo učitelje spraševali, koliko programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanih s slovenščino, so se udeležili v zadnjih treh letih50. Odgovarjali so 
zgolj tisti, ki so pri vprašanju 12 odgovorili z DA. 

  Število odgovorov (N) Odstotki 

Štirih ali več programov 6 9,7 % 

Treh programov 5 8,1 % 

Dveh programov 23 37,1 % 

Enega programa 19 30,6 % 

Nisem se udeležil/a  
nobenega programa 

9 14,5 % 

Skupaj 62 100,0 % 

Preglednica 26: Število in odstotki anketiranih učiteljev glede na udeleževanje v programih nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanih s slovenščino, v zadnjih treh letih 

Največ učiteljev se je v zadnjih treh letih udeležilo dveh programov nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja, povezanih s slovenščino (37,1 %), sledijo tisti, ki so se udeležili enega 
programa (30,6 %) in tisti, ki se niso udeležili nobenega programa (14, 5 %). Štirih ali več 
programov, povezanih s slovenščino, se je udeležilo 9,7 % učiteljev, najmanj učiteljev pa je 
odgovorilo, da se je v zadnjih treh letih udeležilo treh programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanih s slovenščino (8,1 %). 

3.4.5 Peto raziskovalno vprašanje  
Kako učitelji ocenjujejo svojo stopnjo lastnega zanimanja za predmetno področje 
slovenščine? 

Pri 2. vprašanju smo učitelje prosili, da na petstopenjski lestvici ocenijo, kakšna je njihova 
stopnja lastnega zanimanja za področje slovenščine. Ocena 5 je pomenila, da je njihova 
stopnja lastnega zanimanja za predmetno področje slovenščine zelo visoka, 1 pa, da je zelo 
nizka. 

  Število odgovorov (N) Odstotki 

5 (zelo visoka)  44 46,8 % 

4 (visoka)  44 46,8 % 

3 (povprečna) 6 6,4 % 

2 (nizka) 0 0,0 % 

1 (zelo nizka) 0 0,0 % 

                                                           
50 Obdobje treh let smo izbrali, ker se nam je to zdelo najbolj smiselno. Eno leto oz. dve leti je prekratko 
obdobje, da bi dobili dovolj točne podatke o udeleževanju, saj sprašujemo o točno določeni vrsti programov in 
ne na splošno o vseh programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.  
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Skupaj 94 100,0 % 

Preglednica 27: Število in odstotki anketiranih učiteljev glede na oceno stopnje lastnega zanimanja za predmetno področje 
slovenščine 

Učitelji so v enakem številu ocenili, da je njihova stopnja lastnega zanimanja za predmetno 
področje zelo visoka (46, 8 %) ali visoka (46, 8 %), le 6,4 % učiteljev pa svojo stopnjo 
lastnega zanimanja za področje slovenščine ocenjuje kot povprečno. Noben učitelj ni ocenil, 
da je njegova stopnja lastnega zanimanja za področje slovenščine nizka ali pa zelo nizka. 

3.4.5.1 Raziskovalno podvprašanje 1 
Ali je stopnja lastnega zanimanja za predmetno področje slovenščine povezana s pogostostjo 
obiskovanja programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, 
ter s pogostostjo uporabe znanja, pridobljenega v programih nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanih s slovenščino, pri pouku? 

  Stopnja 
lastnega 
zanimanja 

Pogostost obiskovanja 
programov, povezanih s 
slovenščino 

Spearmanov 
koeficient 

Stopnja lastnega 
zanimanja 

Korelacijski 
koeficient 

1,000 -,049 

Statistična 
značilnost 

  ,705 

Število (N) 94 62 

Pogostost obiskovanja 
programov, povezanih s 
slovenščino 

Korelacijski 
koeficient 

-,049 1,000 

Statistična 
značilnost 

,705   

Število (N) 62 62 

Preglednica 28: Rezultati Spearmanovega koeficienta korelacije 

H3: Stopnja lastnega zanimanja za predmetno področje slovenščine je povezana s pogostostjo 
obiskovanja programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino. 

H03: Stopnja lastnega zanimanja za predmetno področje slovenščine ni povezana s 
pogostostjo obiskovanja programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s 
slovenščino. 

Med stopnjo lastnega zanimanja za predmetno področje slovenščine in pogostostjo 
obiskovanja programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ne moremo potrditi 
povezave, saj stopnja značilnosti (α) znaša 0,705. Ničelno hipotezo obdržimo. Stopnja 
lastnega zanimanja za predmetno področje slovenščine ni povezana s pogostostjo obiskovanja 
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino. 

  Stopnja lastnega 
zanimanja 

Pogostost uporabe 
pridobljenega znanja pri 
pouku 

Stopnja lastnega zanimanja Pearsonov 1 -,168 



87 

 

koeficient 
korelacije 
Statistična 
značilnost 

  ,192 

Število (N) 94 62 

Pogostost uporabe 
pridobljenega znanja pri 
pouku 

Pearsonov 
koeficient 
korelacije 

-,168 1 

Statistična 
značilnost 

,192   

Število (N) 62 62 

Preglednica 29: Rezultati Pearsonovega koeficienta korelacije 

H4: Stopnja lastnega zanimanja za predmetno področje slovenščine je povezana s pogostostjo 
uporabe znanja, pridobljenega v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 
povezanih s slovenščino, pri pouku. 

H04: Stopnja lastnega zanimanja za predmetno področje slovenščine ni povezana s 
pogostostjo uporabe znanja, pridobljenega v programih nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanih s slovenščino, pri pouku. 

Ker statistična značilnost znaša (α) 0,192, ne moremo potrditi povezave med stopnjo lastnega 
zanimanja za predmetno področje slovenščine in pogostostjo uporabe znanja, pridobljenega v 
programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, pri pouku. 
Ničelno hipotezo obdržimo. Stopnja lastnega zanimanja za predmetno področje slovenščine ni 
povezana s pogostostjo uporabe znanja, pridobljenega v programih nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja, povezanih s slovenščino, pri pouku. 

3.4.5.2 Raziskovalno podvprašanje 2  
Ali se pojavljajo razlike v stopnji lastnega zanimanja za predmetno področje slovenščine pri 
tistih, ki se udeležujejo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s 
slovenščino, in pri tistih, ki se jih ne? 

Udeležba v programih,  
povezanih s slovenščino 

Število (N) Aritmetična  
sredina (M) 

Standardni  
odklon 

Stopnja lastnega zanimanja Da 62 4,5 0,6 

Ne 32 4,3 0,6 

Preglednica 30: Stopnja lastnega zanimanja za področje slovenščine glede na udeleževanje v programih nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino 

  Levene test o 
homogenosti varianc 

t-test za enakost srednjih vrednosti 

F Statistična 
značilnost 

t g Statistična 
značilnost 

Razlika med 
povprečjema 

Stopnja 
lastnega 
zanimanja 

Enakost varianc 
je predvidena 

,035 ,851 1,411 92,0 0,162 0,2 

Enakost varianc 
ni predvidena 

    1,381 59,1 0,172 0,2 
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Preglednica 31: Rezultati t-testa 

H5: Med tistimi, ki se udeležujejo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 
povezanih s slovenščino, ter tistimi, ki se jih ne, se pojavljajo statistično pomembne razlike v 
stopnji lastnega zanimanja za predmetno področje slovenščine.  

H05: Med tistimi, ki se udeležujejo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 
povezanih s slovenščino, ter tistimi, ki se jih ne, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike 
v stopnji lastnega zanimanja za predmetno področje slovenščine. 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,035; α = 0,851) t-test za 
neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik v stopnji lastnega zanimanja za 
predmetno področje slovenščine med tistimi, ki se programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanih s slovenščino, udeležujejo, ter tistimi, ki se jih ne (t = 1,411; g = 
92,0; α = 0,162). Ničelno hipotezo obdržimo, podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na 
osnovno množico. Za vzorec lahko trdimo,  da so svojo stopnjo lastnega zanimanja za 
predmetno področje slovenščine nekoliko višje ocenili tisti, ki se programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, udeležujejo (M = 4,5), kot tisti, ki se 
jih ne (M = 4,3). 

3.4.6 Šesto raziskovalno vprašanje 
Kateri so najpogostejši vzroki za učiteljevo udeležbo/neudeležbo v programih nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino? 

Pri 13. vprašanju so učitelji odgovarjali, kateri so njihovi najpogostejši vzroki za neudeležbo v 
programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino. Na to 
vprašanje so odgovarjali zgolj tisti, ki so na 12. vprašanje odgovorili z NE. Možnih je bilo več 
odgovorov, zato dodajamo stolpec z odstotki enot.   

  
  

Odgovori Odstotki enot 
 Število odgovorov (N) Odstotki 

Ni potrebe po dodatnem znanju 
s področja slovenščine 

0 0,0 % 0,0 % 

Nezanimanje za področje  
slovenščine 

0 0,0 % 0,0 % 

Drugo 
 

7 17,9 % 21,9 % 

Preskopa ponudba programov,  
povezanih s slovenščino 

12 30,8 % 37,5 % 

Večja potreba po dodatnem znanju  
iz drugih področij 

20 51,3 % 62,5 % 

Skupaj 39 100,0 % 121,9 % 

Preglednica 32: Vzroki učiteljev za neudeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s 
slovenščino51 

                                                           
51 Odgovori v preglednici 33 (in v preglednicah 34, 35 ter 36) so zaradi preglednosti razvrščeni glede na število 
odgovorov (naraščajoče) in ne glede na prvotno postavitev v anketnem vprašalniku. 
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Najpogostejši vzrok za neudeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 
povezanih s slovenščino, je večja potreba po dodatnem znanju iz drugih področij (51,3 %), 
drugi najpogostejši pa preskopa ponudba programov, povezanih s slovenščino (30,8 %). 17,9 
% vseh odgovor so učitelji navedli pod drugo. Pod drugo so učitelji navajali, da je glavni 
vzrok za njihovo neudeležbo financiranje ali pa da še niso imeli priložnosti za udeležbo. 
Noben učitelj ni izbral, da se programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ne 
udeležuje zaradi nezanimanja za področje slovenščine ali pa zato, ker ne bi imel potrebe po 
dodatnem znanju s področja slovenščine. Na to vprašanje je odgovarjalo 32 učiteljev, skupno 
pa so označili oz. navedli 39 odgovorov (121,9 %). 

Pri 16. vprašanju smo učitelje prosili, da odgovorijo, kateri so najpogostejši vzroki za njihovo 
udeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino. 
Na to vprašanje so odgovarjali zgolj tisti učitelji, ki so na 12. vprašanje odgovorili z DA. 
Možnih je bilo več odgovorov.  

  Odgovori Odstotki enot 

Število odgovorov (N) Odstotki 

Drugo 0 0,0 % 0,0 % 

Pobuda s strani šole 6 6,8 % 9,7 % 

Priporočilo kolegov 7 8,0 % 11,3 % 

Potreba po dodatnem znanju  
s področja slovenščine 

34 38,6 % 54,8 % 

Lastno zanimanje za področje  
slovenščine 

41 46,6 % 66,1 % 

Skupaj 88 100,0 % 141,9 % 

Preglednica 33: Vzroki učiteljev za udeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s 
slovenščino 

Učitelji so kot najpogostejši vzrok za udeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanih s slovenščino, izbrali lastno zanimanje za področje slovenščine 
(46,1 %). Drugi najpogosteje izbran odgovor je potreba po dodatnem znanju s področja 
slovenščine (38,2 %), sledi odgovor priporočilo kolegov (7,9 %) in odgovor pobuda s strani 
šole (6,7 %). Na to vprašanje je odgovarjalo 62 učiteljev, skupno pa so označili 88 odgovorov 
(141,9 %). 

3.4.7 Sedmo raziskovalno vprašanje 
Katere teme s področja slovenščine so vključevali programi nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, ki so se jih učitelji v preteklosti udeležili, in o katerih temah s področja 
slovenščine se želijo učitelji v prihodnosti dodatno izobraževati? 

Pri vprašanju 17 so učitelji označevali, katere teme s področja slovenščine so vključevali 
programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki so se jih v preteklosti udeležili. Na to 
vprašanje so odgovarjali tisti, ki so na 12. vprašanje odgovorili z DA, možnih pa je bilo več 
odgovorov. 

  Odgovori Odstotki enot 
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Število odgovorov (N) Odstotki 

Drugo 0 0,0 % 0,0 % 

Delo z nadarjenimi učenci 7 2,4 % 11,3 % 

Učiteljeva jezikovna zmožnost 7 2,4 % 11,3 %  

Jezikovni priročniki 8 2,7 % 12,9 % 

Delo z učenci tujci 8 2,7 %  12,9 % 

Delo z učenci s primanjkljaji  
na posameznih področjih učenja 

11 3,7 % 17,7 % 

Uporaba informacijske tehnologije pri slovenščini 11 3,7 % 17,7 % 

Učiteljeva zmožnost učinkovitega govornega nastopanja 11 3,7 % 17,7 % 

Delo z učenci z učnimi težavami 14 4,7 % 22,6 % 

Medpredmetno povezovanje s slovenščino 18 6,1 % 29,0 % 

Obravnava umetnostnih in neumetnostnih besedil 27 9,1 % 43,5 % 

Učni načrt za slovenščino 29 9,8 % 46,8 % 

Didaktični nasveti za razvijanje  
sporazumevalne zmožnosti pri učencih 

34 11,5 % 54,8 % 

Preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini 35 11,8 % 56,5 % 

(Pred)opismenjevanje 35 11,8 % 56,5 % 

Oblike in metode dela pri slovenščini 41 13,9 % 66,1 %  

Skupaj 296 100,0 % 477,4 % 

Preglednica 34: Teme s področja slovenščine, ki so bile vključene v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki 
so se jih učitelji udeležili 

Učitelji so označili, da so se v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki so se 
jih v preteklosti udeležili, največkrat izobraževali o oblikah in metodah dela pri slovenščini 
(13,9 %). Druga najpogosteje izbrana odgovora sta (pred)opismenjevanje ter preverjanje in 
ocenjevanje znanja pri slovenščini, oba z 11,8 % deležem. Najmanjkrat so se učitelji v 
programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja izobraževali o učiteljevi jezikovni 
zmožnosti (2,4 %) ter o delu z nadarjenimi učenci (2,4 %). Na vprašanje je odgovarjalo 62 
učiteljev, skupno pa so označili 296 odgovorov (477,4 %). 

Pri 22. vprašanju smo učitelje spraševali, o katerih temah s področja slovenščine se želijo v 
prihodnosti dodatno izobraževati. Učitelji so imeli možnost označiti več odgovorov. 

  Odgovori Odstotki enot 

Število odgovorov (N) Odstotki 

Drugo 2 0,6 % 2,1 % 

Učni načrt za slovenščino 5 1,5 % 5,3 % 

Jezikovni priročniki 9 2,7 % 9,6 % 

Uporaba informacijske tehnologije pri slovenščini 11 3,3 % 11,7 % 
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Medpredmetno povezovanje s slovenščino 13 3,9 % 13,8 % 

(Pred)opismenjevanje 20 6,0 % 21,3 % 

Učiteljeva jezikovna zmožnost 21 6,3 % 22,3 % 

Delo z učenci z učnimi težavami 22 6,6 % 23,4 % 

Obravnava umetnostnih in neumetnostnih besedil 23 6,9 % 24,5 % 

Delo z učenci s primanjkljaji  
na posameznih področjih učenja 

23 6,9 % 24,5 % 

Učiteljeva zmožnost učinkovitega govornega nastopanja 23 6,9 % 24,5 % 

Delo z nadarjenimi učenci 24 7,2 % 25,5 % 

Oblike in metode dela pri slovenščini 25 7,5 % 26,6 % 

Delo z učenci tujci 32 9,6 % 34,0 % 

Didaktični nasveti za razvijanje  
sporazumevalne zmožnosti pri učencih 

38 11,4 % 40,4 % 

Preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini 42 12,6 % 44,7 % 

Skupaj 333 100,0 % 354,3 % 

Preglednica 35: Teme s področja slovenščine, o katerih se želijo učitelji v prihodnosti izobraževati 

Učitelji so označili, da se v prihodnosti najbolj želijo izobraževati o preverjanju in 
ocenjevanju znanja pri slovenščini (12,6 %) ter o razvijanju sporazumevalne zmožnosti pri 
učencih (11,4 %). Najmanjkrat sta bila izbrana odgovora jezikovni priročniki (2,7 %) in učni 
načrt za slovenščino (1,5 %). V 0,6 % so bili odgovori razvrščeni v kategorijo drugo. Pod 
drugo je en učitelj zapisal, da se v prihodnosti želi izobraževati o knjižnični vzgoji, in eden, da 
trenutno ni teme s področja slovenščine, o kateri bi se želel dodatno izobraževati. Odgovarjalo 
je 94 učiteljev, zabeleženih pa je bilo 333 odgovorov (354,3 %). 

3.4.8 Osmo raziskovalno vprašanje  
Kako pogosto učitelji najdejo teme s področja slovenščine v katalogu programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja ter katere teme, povezane s slovenščino, pogrešajo v njem? 

Pri 21. vprašanju so učitelji odgovorili, kako pogosto najdejo teme s področja slovenščine v 
katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. 

  Število odgovorov (N) Odstotki 

Vedno 2 2,1 % 

Pogosto 17 18,1 % 

Občasno 50 53,2 % 

Redko 25 26,6 % 

Nikoli 0 0,0 % 

Skupaj 94 100,0 % 

Preglednica 36: Pogostost najdenih tem s področja slovenščine v katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja 
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Večina učiteljev je odgovorilo, da teme s področja slovenščine v katalogu programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja občasno (53,2 %) najdejo, sledijo tisti, ki te redko 
(26,6 %) najdejo, in tisti, ki jih pogosto (18,1 %) najdejo, najmanjkrat pa so učitelji 
odgovorili, da vedno (2,1 %) najdejo teme s področja slovenščine v katalogu programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Noben učitelj ni izbral odgovora nikoli. 

Pri 23., zadnjem, vprašanju so učitelji prosto odgovarjali, katere vsebine ali teme s področja 
slovenščine, ki bi jim pomagale pri poučevanju, pogrešajo v ponudbi nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja. 

Odgovore smo kategorizirali in jih prikazujemo v preglednici. 

 Število odgovorov (N) Odstotki 

Nič ne pogrešam 38 43,7 % 

(Preverjanje in) ocenjevanje/pisno ocenjevanje/kriteriji ocenjevanja 8 9,2 % 

Delo z učenci tujci 5 5,8 % 

Individualizacija opismenjevanja/(pred)opismenjevalne vaje 5 5,8 % 

Govorni nastopi učiteljev/učencev/metode govornega nastopanja/ 
retorika 

4 4,6 % 

Delo z nadarjenimi učenci 2 2,3 % 

Konkretni primeri iz prakse 2 2,3 % 

Jezikovna zmožnost/obnovitev jezikovne zmožnosti 2 2,3 % 

Obravnava neumetnostnih in umetnostnih besedil/ 
pisanje neumetnostnih besedil 

2 2,3 % 

Branje z razumevanjem – strategije oz. pot do tega 1 1,1 % 

Didaktične igre pri slovenščini 1 1,1 % 

Didaktični nasveti 1 1,1 % 

Domače branje 1 1,1 % 

Formativno spremljanje pri slovenščini 1 1,1 % 

Jezik, živ organizem 1 1,1 % 

Književni pouk 1 1,1 % 

Medpredmetno povezovanje s knjižničarstvom 1 1,1 % 

Oblikovanje UN učiteljev praktikov 1 1,1 % 

Obnovitev slovnice 1 1,1 % 

Poučevanje nemotiviranih učencev pri slovenščini 1 1,1 % 

Praktično delo na konkretnih vsebinah iz UN 1 1,1 % 

Predstavitev didaktičnih materialov za poučevanje slovenskega 
jezika na razredni stopnji 

1 1,1 % 

Razredno gledališče 1 1,1 % 

Razvoj funkcionalne pismenosti 1 1,1 % 

Sodobna otroška književnost 1 1,1 % 

Vertikala jezikovnega pouka 1 1,1 % 

Vrednotenje tvornih pisnih nalog 1 1,1 % 

Nasploh primanjkuje programov s področja slovenščine 1 1,1 % 

Skupaj 87 100.0 % 
Preglednica 37: Teme oz. vsebine s področja slovenščine, ki jih učitelji pogrešajo v ponudbi nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja 
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Največkrat, kar osemintridesetkrat, so učitelji zapisali, da v ponudbi nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja  ne pogrešajo nobene teme oz. vsebine s področja slovenščine 
(43,7 %). Osemkrat, kar predstavlja 9,2 % delež vseh odgovorov, so zapisali, da pogrešajo 
teme oz vsebine, povezane z ocenjevanjem (preverjanje in ocenjevanje znanja, ocenjevanje 
znanja, kriteriji ocenjevanja znanja ipd.). Po petkrat so učitelji zapisali, da v ponudbi 
pogrešajo delo z učenci tujci (5,8 %) ter teme oz. vsebine, povezane z opismenjevanjem 
(individualizacija opismenjevanja, opismenjevanje, predopismenjevalne vaje ipd.) (5,8 %), 
štirikrat pa, da pogrešajo več programov s temami oz. z vsebinami o govornih nastopih 
(govorni nastopi učiteljev, govorni nastopi učencev, metode govornega nastopanja, retorika) 
(4,6 %). Po dvakrat so učitelji navedli, da pogrešajo teme oz. vsebine o delu z nadarjenimi 
učenci (2,3 %), o konkretnih primerih iz prakse (2,3 %), o jezikovni zmožnosti (2,3 %) ter o 
neumetnostnih in umetnostnih besedilih (obravnava neumetnostnih in umetnostnih besedil, 
pisanje neumetnostnih besedil) (2,3 %). Samo po enkrat so omenjene naslednje teme oz. 
vsebine: branje z razumevanjem (1,1 %); didaktične igre pri slovenščini (1,1 %); didaktični 
nasveti (1,1 %); domače branje (1,1 %); formativno spremljanje pri slovenščini (1,1 %); jezik, 
živ organizem (1,1 %); književni pouk (1,1 %); medpredmetno povezovanje s 
knjižničarstvom (1,1 %); oblikovanje UN učiteljev praktikov (1,1 %); obnovitev slovnice (1,1 
%); poučevanje nemotiviranih učencev pri slovenščini (1,1 %); praktično delo na konkretnih 
vsebinah iz UN (1,1 %); predstavitev didaktičnih materialov za poučevanje slovenskega 
jezika na razredni stopnji (1,1 %); razredno gledališče (1,1 %); razvoj funkcionalne 
pismenosti (1,1 %); sodobna otroška književnost (1,1 %); vertikala jezikovnega pouka (1,1 
%); vrednotenje tvornih pisnih nalog (1,1 %). En učitelj je zapisal, da nasploh primanjkuje 
programov s področja slovenščine (1,1 %).  
Enajst odgovor je bilo nejasnih ali pa so učitelji zapisali, da ne vedo, katere teme oz. vsebine 
pogrešajo v ponudbi. Teh odgovorov nismo vključili v analizo. 

3.5 DRUGE UGOTOVITVE 

Zadovoljstvo z organizacijo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 
povezanih s slovenščino 

  Število odgovorov (N) Odstotki 

5 (zelo zadovoljen/na)  8 12,9 % 

4 (zadovoljen/na)  29 46,8 % 

3 (niti zadovoljen/na, niti nezadovoljen/na) 24 38,7 % 

2 (nezadovoljen/na) 1 1,6 % 

1 (zelo nezadovoljen/na) 0 0,0 % 

Skupaj 62 100,0 % 

Preglednica 38: Število in odstotki anketiranih učiteljev glede na zadovoljstvo z organizacijo programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino 

Največ, 46,8 %, učiteljev je odgovorilo, da so z organizacijo programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, zadovoljni, z nekaj manj odstotnim 
deležem (38,7 %) pa so učitelji odgovorili, da niso niti zadovoljni niti nezadovoljni. Sledijo 
tisti, ki so odgovorili, da so z organizacijo zelo zadovoljni (12,9 %), samo enkrat, 
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najmanjkrat, pa je učitelj odgovoril, da je z organizacijo programov nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja, povezanih s slovenščino, nezadovoljen (1,6 %). Noben učitelj ni odgovoril, 
da je z organizacijo zelo nezadovoljen. 

Koristnost znanja, pridobljenega v programih nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanih s slovenščino 

  Število odgovorov (N) Odstotki 

Da 60 96,8 % 

Ne 0 0,0 % 

Drugo 2 3,2 % 

Skupaj 62 100,0 % 

Preglednica 39: Število in odstotki anketiranih učiteljev glede na njihovo mnenje o koristnosti znanja, pridobljenega v 
programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino 

Večina učiteljev je odgovorila, da jim znanje, ki ga pridobijo v programih nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, koristi pri poučevanju (96,8 %). 3,2 
% odgovorov je bilo razvrščenih pod drugo. Pod drugo sta oba učitelja zapisala, da jima 
znanje koristi delno oz. v določeni meri. Noben učitelj ni odgovoril, da mu znanje, 
pridobljeno v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, 
ne koristi pri poučevanju. 

Pogostost uporabe pridobljenega znanja v programih nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanih s slovenščino, pri pouku. 

  Število odgovorov (N) Odstotki 

Vedno 7 11,3 % 

Pogosto 38 61,3 % 

Občasno 17 27,4 % 

Redko 0 0,0 % 

Nikoli 0 0,0 % 

Skupaj 62 100,0 % 

Preglednica 40: Število in odstotki anketiranih učiteljev glede na pogostost uporabe pridobljenega znanja v programih 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, pri pouku 

Večina, 61,3 %, učiteljev je odgovorila, da pridobljeno znanje v programih nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, pogosto uporabijo pri pouku, 27,4 % 
pa jih je odgovorilo, da ga uporabijo občasno. Najmanj učiteljev je odgovorilo, da pridobljeno 
znanje v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, 
vedno uporabijo pri pouku (11,3 %). Odgovora redko in nikoli nista bila izbrana niti enkrat. 

3.6 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Katera področja slovenščine se učiteljem zdijo najpomembnejša za uspešno poučevanje 
slovenščine in na katerih področjih, povezanih s slovenščino, potrebujejo največ 
dodatnega znanja? 
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Učitelji so ocenili, da je za uspešno poučevanje slovenščine zelo pomembno oz. pomembno 
poznavanje vseh področij, povezanih s slovenščino, ki smo jih navedli. Pri nobenem področju 
ni bila aritmetična sredina (M) nižja od 3,50, kar pomeni, da v povprečju učitelji nobenega 
področja niso ocenili kot srednje pomembnega, manj pomembnega ali pa nepomembnega. 
Učiteljem se za uspešno poučevanje slovenščine najpomembnejše zdi poznavanje 
(pred)opismenjevalnih dejavnosti (M = 4,79), najmanj pomembno, a vseeno pomembno, pa 
znanje o uporabi informacijske tehnologije pri slovenščini (M = 3,56). 

Učitelji menijo, da največ dodatnega znanja potrebujejo o delu z učenci tujci (M = 3,74), 
najmanj pa o uporabi učnega načrta za slovenščino (M = 2,74). Če pogledamo širše, opazimo, 
da so učitelji ocenili, da največ dodatnega znanja potrebujejo o individualizaciji in 
diferenciaciji, kajti delo z učenci tujci, delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja, delo z nadarjenimi učenci in delo z učenci z učnimi težavami učni načrt za 
slovenščino (Program, 2011a) uvršča pod individualizacijo in diferenciacijo. Področja delo z 
učenci tujci (M = 3,74), delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (M = 
3,51), delo z nadarjenimi učenci (M = 3,44) in delo z učenci z učnimi težavami (M = 3,37) so 
v preglednici razvrščena na prva štiri mesta. Učitelji v povprečju za nobeno področje niso 
ocenili, da potrebujejo zelo veliko, malo ali pa da ne potrebujejo nič dodatnega znanja. 

Kateri del slovenščine je učiteljem zahtevnejši z vidika načrtovanja, poučevanja in 
ocenjevanja? 

Sodeč po rezultatih, je učiteljem z vidika načrtovanja in poučevanja zahtevnejši jezikovni 
pouk, medtem ko se z vidika ocenjevanja večini zdi zahtevnejši književni pouk. Pri vprašanju, 
kateri del slovenščine se učiteljem zdi zahtevnejši z vidika načrtovanja, je bila med prvim in 
drugim najpogosteje izbranim odgovorom majhna razlika, in sicer je bilo za jezikovni pouk 
zabeleženih 39 odgovorov (41,5 %), za odgovor ni razlike pa 35 (37,2 %). Pri ostalih dveh 
vprašanjih med prvim in drugim najpogosteje izbranim odgovorom ni bilo majhnih razlik, 
najbolj enotni pa so bili učitelji pri odgovarjanju na vprašanje, kateri del slovenščine se jim 
zdi zahtevnejši z vidika ocenjevanja. Na to je kar 60,6 % učiteljev odgovorilo, da je to 
književni pouk. 

Kako pomembno se učiteljem zdi obnavljanje in izpopolnjevanje znanja s področja 
slovenščine ter kako pomembno se jim zdi obnavljanje in izpopolnjevanje znanja s 
pomočjo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja? 

Ugotovili smo, da se večini, kar 63,8 %, učiteljem obnavljanje in izpopolnjevanje znanja s 
področja slovenščine zdi zelo pomembno, 35,1 % pomembno in zgolj 1,1 % učiteljev srednje 
pomembno. Nobenemu učitelju se to ne zdi manj pomembno ali pa nepomembno. 

Z vprašanjem o obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s pomočjo programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja smo dobili nekoliko drugačne rezultate. Učitelji so večinoma 
odgovorili, da se jim obnavljanje in izpopolnjevanje znanja s pomočjo programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja zdi pomembno (53,2 %), 40,4 % učiteljem zelo pomembno in 
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6,4 % srednje pomembno. Zabeležili nismo nobenega odgovora, da je to manj pomembno ali 
pa nepomembno. 

V okviru tega raziskovalnega vprašanja smo si postavili tudi dve raziskovalni podvprašanji. 
Zanimalo nas je, ali se med učitelji z različnim številom let poučevanja pojavljajo razlike 
glede pripisovanja pomena obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s področja slovenščine ter 
glede pripisovanja pomena obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s pomočjo programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. 

Ugotovili smo, da se med učitelji z različnim številom let poučevanja – oblikovali smo 3 
skupine: učitelji, ki poučujejo 15 let ali manj; učitelji, ki poučujejo od 16 do 30 let; učitelji, ki 
poučujejo 31 let ali več – pojavljajo razlike glede pripisovanja pomena obnavljanju in 
izpopolnjevanju znanja s področja slovenščine. Najvišji pomen obnavljanju in 
izpopolnjevanju znanja s področja slovenščine so pripisali učitelji, ki poučujejo 31 let ali več 
(M = 4,90), najnižjega pa učitelji, ki poučujejo 15 let ali manj (M = 4,47). Tako bi bilo tudi v 
osnovni množici.¸ 

Pri drugem raziskovalnem podvprašanju smo dobili nekoliko drugačne rezultate. Rezultati 
kažejo, da se med učitelji z različnim številom let poučevanja ne pojavljajo razlike glede 
pripisovanja pomena obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s pomočjo programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja. Za vzorec je bilo ugotovljeno, da so najvišji pomen 
obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s pomočjo programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja pripisali učitelji, ki poučujejo od 16 do 30 let (M = 4,40), najnižjega pa učitelji, 
ki poučujejo 15 let ali manj (M = 4,29). 

Kako pogosto se učitelji udeležujejo programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja (povezanih s slovenščino) in katerih programov se udeležujejo 
najpogosteje? 

Iz pridobljenih podatkov smo ugotovili, da se največ učiteljev udeleži enega programa 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja na leto (35,1 %), sledijo tisti, ki se udeležijo dveh 
programov letno (25,5 %) in tisti, ki se udeležijo treh ali več programov letno (18,1 %), 
najmanj – če izvzamemo odgovor drugo (6,4 %) – pa se jih udeleži vsaki dve leti enega 
programa (14,9 %). Noben učitelj ni odgovoril, da se programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja ne udeležuje. 

Če se osredinimo na vrsto programov, ki se jih učitelji najpogosteje udeležujejo, smo opazili, 
da se več kot polovica učiteljev najpogosteje udeležuje programov s pedagoško-didaktičnega 
področja (51,1 %), 23,4 % učiteljev programov z vzgojno-svetovalnega področja in 20,2 % 
učiteljev programov s strokovno predmetnega področja. 5,3 % učiteljev je izbralo odgovor 
drugo, pod to pa niso zapisali nobenih konkretnih področij. V nadaljevanju nas je zanimalo, 
ali so se učitelji v preteklosti že udeležili programa nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanega s področjem slovenščine, in ugotovili, da se je 66,0 % anketiranih 
učiteljev že udeležilo takšnega programa, 34,0 % pa še ne. Učitelji, ki so se programov, 
povezanih s slovenščino, že udeležili, so navedli imena nekaterih programov, ki so se jih 
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udeležili. Te smo kategorizirali in ugotovili, da je največ učiteljev navedlo programe, 
povezane z opismenjevanjem (28,3 %). Zapisali so: Zgodnje opismenjevanje, Začetno 
opismenjevanje, Razvijanje opismenjevalnih spretnosti, Opismenjevanje v 1. razredu ipd. 
Veliko je bilo tudi takšnih programov, ki so bili zapisani zgolj po enkrat, najmanjkrat. To so: 
Delo z e-slovarji, Delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami, Govorna vzgoja pedagoga, 
Izobraževanje za Cankarjevo tekmovanje, Moj glas 1, Moj glas 2, Oblikovanje kriterijev 
uspešnosti pri slovenščini, Pripovedovanje pravljic, Sodobni pouk slovenskega jezika, 
Strategije branja. Vsak od teh predstavlja 1,9 % delež vseh odgovorov. 

Zanimalo nas je tudi, koliko programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 
povezanih s slovenščino, so se učitelji udeležili v zadnjih treh. Ugotovili smo, da se je v 
zadnjih treh letih največ učiteljev udeležilo dveh programov, povezanih s slovenščino (37,1 
%), 30,6 % se jih je udeležilo enega programa, 14,5 % učiteljev nobenega, 9,7 % učiteljev 
štirih ali več, najmanj, 8,1 %, učiteljev pa se je udeležilo treh programov.  

Kako učitelji ocenjujejo stopnjo lastnega zanimanja za predmetno področje 
slovenščine? 

Iz podatkov smo ugotovili, da je enak delež učiteljev svojo stopnjo lastnega zanimanja za 
predmetno področje slovenščine ocenil kot zelo visoko (46,8 %) ali visoko (46,8 %), najmanj, 
zgolj 6,4 %, učiteljev pa je ocenilo svojo stopnjo lastnega zanimanja za področje slovenščine 
kot povprečno. Noben učitelj svoje stopnje lastnega zanimanja za področje slovenščine ne 
ocenjuje kot nizko ali pa zelo nizko. 

V okviru tega raziskovalnega vprašanja smo si postavili tudi dve raziskovalni podvprašanji. 
Zanimalo nas je: ali je stopnja lastnega zanimanja za predmetno področje slovenščine 
povezana s pogostostjo obiskovanja programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 
povezanih s slovenščino, ter s pogostostjo uporabe znanja, pridobljenega v programih 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, pri pouku; ali se 
pojavljajo razlike v stopnji lastnega zanimanja za predmetno področje slovenščine pri tistih, ki 
se udeležujejo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s 
slovenščino, in pri tistih, ki se jih ne. 

Med stopnjo lastnega zanimanja za predmetno področje slovenščine in pogostostjo 
obiskovanja programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, 
ne moremo potrditi povezave – stopnja značilnosti znaša 0,705 –, prav tako pa tudi ne med 
stopnjo lastnega zanimanja za predmetno področje slovenščine in pogostostjo uporabe znanja, 
pridobljenega v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s 
slovenščino, pri pouku – stopnja značilnosti znaša 0,192. 

Prav tako smo ugotovili, da se med tistimi, ki se udeležujejo programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, ter tistimi, ki se jih ne, ne pojavljajo 
razlike v stopnji lastnega zanimanja za predmetno področje slovenščine. Podatkov ne moremo 
posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa je bilo ugotovljeno, da so svojo stopnjo lastnega 
zanimanja za predmetno področje slovenščine nekoliko višje ocenili tisti, ki se programov 
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nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, udeležujejo (M = 4,5), 
kot tisti, ki se jih ne (M = 4,3). 

Kateri so najpogostejši vzroki za učiteljevo udeležbo/neudeležbo v programih 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino? 

Najpogostejši vzrok za neudeležbo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 
povezanih s slovenščino, je večja potreba po dodatnem znanju iz drugih področij (51,3 %), 
drugi najpogostejši pa preskopa ponudba programov, povezanih s slovenščino (30,8 %). 17, 9 
% odgovorov so učitelji navedli pod drugo. Pod drugo so učitelji zapisali, da je glavni vzrok 
za njihovo neudeležbo financiranje ali pa da še niso imeli priložnosti za udeležbo. 

S pomočjo podatkov o vzrokih za udeležbo smo ugotovili, da se učitelji programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, najpogosteje udeležujejo 
zaradi lastnega zanimanja za področje slovenščine (46,1 %) in zaradi potrebe po dodatnem 
znanju s področja slovenščine (38,2 %), najmanj pogosto pa zaradi priporočila kolegov (7,9 
%) in zaradi pobude s strani šole (6,7 %). 

Katere teme s področja slovenščine so vključevali programi nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja, ki so se jih učitelji v preteklosti udeležili, in o katerih temah s področja 
slovenščine se želijo učitelji v prihodnosti dodatno izobraževati? 

Iz zbranih podatkov smo ugotovili, do so se učitelji v programih nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja največkrat izobraževali o oblikah in metodah dela pri slovenščini (13,9 %), 
malo manjkrat pa o (pred)opismenjevanju (11,8 %) ter o preverjanju in ocenjevanju znanja pri 
slovenščini (11,8 %). Najmanjkrat so se učitelji v programih nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja izobraževali o jezikovni zmožnosti učitelja (2,4 %) ter o delu z nadarjenimi 
učenci (2,4 %). 

Učitelji se v prihodnosti najbolj želijo izobraževati o preverjanju in ocenjevanju znanja pri 
slovenščini (12,6 %) ter o razvijanju sporazumevalne zmožnosti pri učencih (11,4 %). 
Najmanjkrat so učitelji izrazili željo po dodatnem izobraževanju o jezikovnih priročnikih (2,7 
%) in o učnem načrtu za slovenščino (1,5 %). V 0,6 % so bili odgovori razvrščeni v kategorijo 
drugo, iz te kategorije pa je za nas pomemben zgolj odgovor, v katerem učitelj izraža željo po 
dodatnem izobraževanju o knjižnični vzgoji. 

Kako pogosto učitelji najdejo teme s področja slovenščine v katalogu programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter katere teme, povezane s slovenščino, 
pogrešajo v njem? 

Podatki kažejo, da večina učiteljev teme s področja slovenščine v katalogu programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja občasno (53,2 %) najde, sledijo tisti, ki jih redko 
(26,6 %) najdejo, in tisti, ki jih pogosto (18,1 %) najdejo, najmanj učiteljev pa teme s 
področja slovenščine v katalogu programov vedno (2,1 %) najde. 
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Najpogostejša tema – če izvzamemo 43,7 % delež odgovorov, da učitelji ne pogrešajo nobene 
teme –, ki jo učitelji pogrešajo v katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja je ocenjevanje (9,2 %), z nekaj manj odstotnim deležem pa ji sledita temi delo z 
učenci tujci (5,8 %) in opismenjevanje  (5,8 %). Druge teme, ki jih učitelji še pogrešajo v 
ponudbi so (navajamo glede na pogostost omembe): govorni nastopi (4,6 %); delo z 
nadarjenimi učenci (2,3 %); konkretni primeri iz prakse (2,3 %); jezikovna zmožnost (2,3 %); 
neumetnostna in umetnostna besedila (2,3 %); branje z razumevanjem (1,1 %); didaktične 
igre pri slovenščini (1,1 %); didaktični nasveti (1,1 %); domače branje (1,1 %); formativno 
spremljanje pri slovenščini (1,1 %); jezik, živ organizem (1,1 %); književni pouk (1,1 %); 
medpredmetno povezovanje s knjižničarstvom (1,1 %); oblikovanje UN učiteljev praktikov 
(1,1 %); obnovitev slovnice (1,1 %); poučevanje nemotiviranih učencev pri slovenščini (1,1 
%); praktično delo na konkretnih vsebinah iz UN (1,1 %); predstavitev didaktičnih materialov 
za poučevanje slovenskega jezika na razredni stopnji (1,1 %); razredno gledališče (1,1 %); 
razvoj funkcionalne pismenosti (1,1 %); sodobna otroška književnost (1,1 %); vertikala 
jezikovnega pouka (1,1 %); vrednotenje tvornih pisnih nalog (1,1 %). 

4 PREDLOG PONUDBE PROGRAMOV Z VSEBINAMI S PODROČJA 
SLOVENŠČINE ZA UČITELJE RAZREDNEGA POUKA 

4.1 IZHODIŠČA 

Z raziskavo, ki smo jo izvedli, smo pridobili koristne informacije o potrebah učiteljev po 
dodatnem znanju s področja slovenščine. V anketnem vprašalniku smo pri vprašanjih, pri 
katerih smo spraševali o vsebinah, temah oz. področjih52 slovenščine, učiteljem ponudili 
naslednje možnosti izbire:  

− učni načrt za slovenščino/uporaba in poznavanje učnega načrta za slovenščino, 

− oblike in metode dela pri slovenščini, 

− preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini, 

− didaktično/i znanje/nasveti za razvijanje sporazumevalne zmožnosti pri učencih, 

− (pred)opismenjevanje/(pred)opismenjevalne dejavnosti, 

− obravnava umetnostnih in neumetnostnih besedil, 

− jezikovni priročniki (in njihova uporaba), 

− delo z nadarjenimi učenci, 

− delo z učenci z učnimi težavami, 

− delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

− delo z učenci tujci, 

− medpredmetno povezovanje s slovenščino, 

− uporaba informacijske tehnologije pri slovenščini, 

− učiteljeva jezikovna zmožnost, 

− učiteljeva zmožnost učinkovitega govornega nastopanja. 

                                                           
52 V nadaljevanju uporabljamo izraz vsebine. 
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Te smo oblikovali na podlagi pregleda vsebin, navedenih v učnih načrtih predmetov, ki jih 
ponujajo Pedagoške fakultete, vsebin, navedenih v programih nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanih s slovenščino, ter učnega načrta za slovenščino v OŠ. 

Ugotovili smo, da se učiteljem za uspešno poučevanje slovenščine zelo pomembno zdi 
poznavanje (pred)opismenjevalnih dejavnosti, učiteljeva jezikovna zmožnost, učiteljeva 
zmožnost učinkovitega govornega nastopanja ter didaktično znanje za razvijanje 
sporazumevalne zmožnosti pri učencih. Ostale navedene vsebine so učitelji ocenili kot 
pomembne. Prav tako smo raziskovali, koliko dodatnega znanja potrebujejo o navedenih 
vsebinah, in ugotovili, da učitelji največ dodatnega znanja potrebujejo o individualizaciji in 
diferenciaciji – delo z učenci tujci, delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja, delo z nadarjenimi učenci, delo z učenci z učnimi težavami. Vse omenjene vsebine so 
bile uvrščene najvišje glede na potrebo po dodatnem znanju. Tako pri ocenjevanju 
pomembnosti vsebin kot tudi pri ocenjevanju potreb po dodatnem znanju pa so učitelji nizko 
uvrstili vsebini jezikovni priročniki in uporaba informacijske tehnologije pri slovenščini. Če 
pogledamo vsebine, ki so jih učitelji označevali kot tiste, o katerih so se v preteklosti 
izobraževali v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ugotovimo, da so se 
najpogosteje izobraževali o oblikah in metodah dela pri slovenščini, malo manj, a vseeno zelo 
pogosto, o (pred)opismenjevanju, o preverjanju in ocenjevanju znanja pri slovenščini ter o 
razvijanju sporazumevalne zmožnosti pri učencih – te vsebine so tudi v katalogih programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja zelo pogoste. Najmanjkrat sta bili v programe, ki 
so se jih učitelji v preteklosti udeležili, vključeni vsebini delo z nadarjenimi učenci in 
učiteljeva jezikovna zmožnost. Kljub temu da so učitelji delo z nadarjenimi učenci visoko 
ocenili glede na potrebo po dodatnem znanju, se, kot smo omenili, redko izobražujejo o tem v 
programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Če pogledamo kataloge programov, ki 
smo jih pregledali, opazimo, da v nobenem programu delo z nadarjenimi učenci ni navedeno. 
Omenjena je individualizacija in diferenciacija, ne vemo pa, ali se v okviru te vsebine učitelji 
izobražujejo tudi o delu z nadarjenimi učenci. Učiteljeva jezikovna zmožnost je v katalogih 
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja dobro zastopana, prav tako so ji učitelji 
pripisali visok pomen za uspešno poučevanje slovenščine, a se očitno programov, v okviru 
katerih bi se o tem izpopolnjevali, ne udeležujejo prav pogosto. Treba je omeniti tudi, da so 
učitelji jezikovno zmožnost ocenili kot tisto vsebino, pri kateri potrebujejo srednje veliko 
dodatnega znanja in je od vseh možnosti, ki smo jih dali učiteljem na izbiro, uvrščena točno v 
sredino glede na potrebo po dodatnem znanju, hkrati pa je ta vsebina v spodnji polovici glede 
na odgovore vprašanja, o katerih vsebinah se želijo učitelji v prihodnosti izobraževati. Morda 
se učitelji čutijo dokaj dobro jezikovno usposobljene in je zato vsebina učiteljeva jezikovna 
zmožnost tako nizko uvrščena v preglednici, ki prikazuje rezultate o vsebinah, vključenih v 
programe, ki so se jih učitelji v preteklosti udeležili. V prihodnosti se učitelji najbolj želijo 
izobraževati o preverjanju in ocenjevanju znanja pri slovenščini, o razvijanju sporazumevalne 
zmožnosti pri učencih in o delu z učenci tujci. Prvi dve omenjeni vsebini sta v katalogih 
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki smo jih pregledali, kar dobro 
zastopani, prav tako so učitelji označili, da se o njih velikokrat izpopolnjujejo v programih, 
zadnja vsebina pa je v katalogih malo manj zastopana, hkrati pa so učitelji označili, da se o 
njej malokrat izobražujejo v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Morda 
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prav zaradi nekoliko bolj skope ponudbe te v katalogih. Vsebine, ki jih učitelji najbolj 
pogrešajo v ponudbi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja so preverjanje in ocenjevanje 
znanja, delo z učenci tujci in individualizacija opismenjevanja oz. (pred)opismenjevalne vaje. 
Če pogledamo kataloge programov, opazimo, da je vsebina (pred)opismenjevanje zelo dobro 
zastopana v programih, povezanih s slovenščino, vsebina preverjanje in ocenjevanja znanja 
malo manj, a vseeno dobro, vsebina delo z učenci tujci pa je bolj redka, a je treba omeniti, da 
je bil v zadnjih dveh katalogih (2016/17 in 2017/18) objavljen program Poučevanje 
slovenščine kot J2 za mlajše otroke, v okviru katerega so razredni učitelji lahko pridobivali 
znanje o delu z učenci tujci pri slovenščini. Pomembno se nam je zdelo ugotoviti tudi, kateri 
del slovenščine (jezikovni ali književni pouk) se učiteljem zdi zahtevnejši z vidika 
načrtovanja, poučevanja in ocenjevanja. Rezultati so pokazali, da se učiteljem z vidika 
načrtovanja in poučevanja zdi zahtevnejši jezikovni pouk, medtem ko se z vidika ocenjevanja 
večini zdi zahtevnejši književni pouk. 

4.2 PREDLOG PONUDBE PROGRAMOV 

S pomočjo raziskave smo dobili vpogled v učiteljeve potrebe po dodatnem znanju s področja 
slovenščine. Ugotovili smo, katere so tiste vsebine, povezane s slovenščino, ki naj bi jih 
učitelji najbolj potrebovali za uspešno poučevanje slovenščine, zato bomo navedli nekaj 
priporočil, s katerimi bi morda lahko izpopolnili ponudbo programov, povezanih s 
slovenščino, v katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ter oblikovali 
konkreten primer ponudbe programov z vsebinami s področja slovenščine. 

V katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je skoraj vsak program 
namenjen več različnim skupinah strokovnih delavcev. En program je lahko namenjen tako 
učiteljem razrednega pouka kot tudi šolskim knjižničarjem, vzgojiteljem, učiteljem SŠ itn., 
zato v nadaljevanju navedena priporočila morda bolj koristijo učiteljem razrednega pouka kot 
pa drugim skupinam strokovnih delavcev. 

Priporočila 

V ponudbo naj se najprej vključuje vsebine, o katerih učitelji potrebujejo največ dodatnega 
znanja. Naj navedemo primer. V katalogu za leto 2017/18 je bil objavljen program Uporaba 
jezikovnih priročnikov na spletu, v okviru katerega učitelji spoznavajo jezikovne priročnike in 
korpuse na spletu. Sodeč po rezultatih raziskave, bi učiteljem razrednega pouka bolj koristil 
program, v okviru katerega bi se izpopolnjevali o individualizaciji in diferenciaciji pouka, 
natančneje o delu z nadarjenimi učenci. Katalog za leto 2017/18 učiteljem ponuja programe, 
povezane s slovenščino, v okviru katerih se lahko izpopolnjujejo o delu z učenci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, o delu z učenci z učnimi težavami in o delu z 
učenci tujci, ne ponuja pa programov, povezanih s slovenščino, v okviru katerih bi se lahko 
izpopolnjevali o delu z nadarjenimi učenci. Raziskava je pokazala, da učitelji več dodatnega 
znanja potrebujejo o delu z nadarjenimi učenci kot pa o jezikovnih priročnikih in njihovi 
uporabi, zato bi ob upoštevanju priporočila prednost pred programom Uporaba jezikovnih 
priročnikov na spletu raje ponudili programu z vsebinami o delu z nadarjenimi učenci pri 
slovenščini. 
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Ponudba programov za učitelje razrednega pouka, ki se želijo izpopolnjevati s področja 
slovenščine, naj temelji na naslednjih vsebinah: preverjanje in ocenjevanje znanja, razvijanje 
sporazumevalne zmožnosti pri učencih, individualizacija in diferenciacija pouka slovenščine, 
(pred)opismenjevanje. 

V programih z vsebinami o preverjanju in ocenjevanju znanja naj bo dobro predstavljeno 
preverjanje in ocenjevanje znanja pri književnem pouku, saj več kot 60 % učiteljev meni, da 
je ocenjevanje znanja učencev pri književnem pouku zahtevnejše kot pri jezikovnem. 

Konkreten primer ponudbe programov 

V konkreten primer ponudbe programov smo vključili programe z vsebinami, za katere 
menimo, sodeč po rezultatih raziskave, da bi jih učitelji razrednega pouka najbolj potrebovali. 
Pri oblikovanju smo si pomagali s katalogi programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, ki smo jih pregledali. 

Ime programa Cilji Vsebine 

Ocenjevanje s 
preizkusi (testi) 
pri slovenščini 

Učitelje se usposablja za sestavljanje dobrih 
preizkusov znanja, za načrtovanje ocenjevanja 
znanja in za sestavljanje nalog na različnih 
ravneh zahtevnosti. 

• razvijanje in vrednotenje 
zmožnosti razumevanja in 
tvorjenja besedil; 

• ocenjevanje in določanje 
minimalnih standardov znanja; 

• sestavljanje preizkusov znanja 
pri književnosti; 

• sestavljanje preizkusov znanja 
pri jeziku 

Na poti h 
govoru in 
jeziku 

Učitelji spoznavajo govorno-jezikovni razvoj 
otrok, situacije in pogoje, ki vplivajo na 
nastanek govorno-jezikovnih motenj ter načine 
preprečevanja pojava motenj na področju 
govora in jezika. 

• razvoj govora in poslušanja, 
govorne motnje, spodbude; 

• preprečevanje nastanka motenj 
govornega ritma in tempa; 

• skupinska obravnava otrok z 
GJM; 

• razvijanje predbralnih 
sposobnosti. 

Pomoč otrokom 
z motnjo branja 
in pisanja 

Učitelje se seznanja z osnovnim teoretičnim 
znanjem o razvoju predbralnih in 
predopismenjevalnih sposobnosti, s procesi 
branja in opismenjevanja, z najpogostejšimi 
oblikami primanjkljajev ter z dejavniki, ki 
vplivajo na nastanek motenj v branju in pisanju. 

• predopismenjevalne in 
predbralne sposobnosti; 

• razvijanje predopismenjevalnih 
in predbralnih sposobnosti; 

• oblike primanjkljajev na 
področju branja in pisanja; 

• pomoč, strategije in prilagoditve 
pri branju in pisanju. 

Nadarjeni 
učenci pri 
slovenščini 

Učitelji spoznavajo oblike in metode dela z 
nadarjenimi učenci pri pouku slovenščine, 
možnosti diferenciacije in individualizacije dela 
za nadarjene učence pri jezikovnem in pri 

• oblike in metode dela z 
nadarjenimi pri pouku 
slovenščine 

• načrtovanje individualizacije in 
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književnem pouku ter se usposabljajo za 
izdelovanje individualiziranega programa.  

diferenciacije dela za nadarjene 
učence pri jezikovnem pouku; 

• načrtovanje individualizacije in 
diferenciacije dela za nadarjene 
učence pri književnem pouku; 

• izdelava individualiziranega 
programa. 

Poučevanje 
slovenščine kot 
J2 

Učitelje se seznanja z značilnostmi procesa 
usvajanja slovenščine kot J2 pri učencih tujcih, 
z različnimi oblikami in metodami slovenščine 
kot J2 in z gradivi, ki so namenjena za 
poučevanje slovenščine kot J2. 

• značilnosti procesa usvajanja 
slovenščine kot J2 pri učencih; 

• oblike in metode slovenščine kot 
J2; 

• gradiva za pouk slovenščine kot 
J2. 

Slovenščina v 1. 
in 2. VIO  

Učitelje se seznanja z načrtovanjem pouka 
slovenščine v 1. in 2. VIO in se jih usposablja 
za kakovostno opismenjevanje in poučevanje 
književnosti ter vrednotenje znanja pri 
slovenščini v prvih dveh triletjih OŠ. 

• opismenjevanje v 1. VIO; 

• branje in pisanje v 2. VIO;  

• od načrtovanja do vrednotenja 
pouka slovenščine v 1. in 2. VIO 
(jezik, književnost); 

• interpretativno branje in govorni 
nastopi. 

Slovenski jezik 
v vrtcu in šoli 

Učitelji utrjujejo in poglabljajo pravopisna 
pravila, spoznavajo načine razvijanja 
sporazumevalne zmožnosti učencev ter se 
usposabljajo za kakovostno javno govorno 
nastopanje.  

• sporazumevalna zmožnost 
učitelja kot ena izmed njegovih 
temeljnih zmožnosti; 

• učiteljevo javno govorno 
nastopanje v šoli; 

• pravopisna zmožnost in 
jezikovna ozaveščenost 
učiteljev; 

• didaktični nasveti za razvijanje 
sporazumevalne zmožnosti 
šolskih otrok. 

Preglednica 41: Predlog ponudbe programov z vsebinami s področja slovenščine za učitelje razrednega pouka 

Program Ocenjevanje s preizkusi (testi) pri slovenščini smo izbrali, ker je največ učiteljev 
označilo, da se v prihodnosti najbolj želijo izobraževati o preverjanju in ocenjevanju znanja, 
hkrati pa so to vsebino navedli kot tisto, ki jo najbolj pogrešajo v katalogih programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Naslednji v našem izboru so programi Na poti h 
govoru in jeziku, Pomoč otrokom z motnjo branja in pisanja, Nadarjeni učenci pri slovenščini 
in Poučevanje slovenščine kot J2. Vsi ti programi so povezani z individualizacijo in 
diferenciacijo, v predlog ponudbe pa jih uvrščamo, ker so učitelji mnenja, da največ 
dodatnega znanja potrebujejo ravno o tem področju, natančneje o delu z učenci tujci, o delu z 
učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, o delu z nadarjenimi učenci in o delu 
z učenci z učnimi težavami. Program Slovenščina v 1. in 2. VIO smo v predlog ponudbe 
uvrstili, ker so učitelji ocenili, da je poznavanje (pred)opismenjevalnih dejavnosti 
najpomembnejše za uspešno poučevanje slovenščine, prav tako pa jih je nekaj navedlo, da v 
katalogih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja pogrešajo več vsebin, 
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povezanih z govornimi nastopi. Zadnji program, ki smo ga izbrali je Slovenski jezik v vrtcu in 
šoli. Izbrali smo ga, ker so učitelji vsebino didaktično znanje za razvijanje sporazumevalne 
zmožnosti ocenili kot zelo pomembno za uspešno poučevanje slovenščine, hkrati pa jih je 
veliko odgovorilo, da se o tej vsebini želi v prihodnosti izobraževati. Poleg znanja o 
razvijanju sporazumevalne zmožnosti učitelji v programu Slovenski jezik v vrtcu in šoli 
utrjujejo in poglabljajo pravopisna pravila ter se usposabljajo za kakovostno javno govorno 
nastopanje. V raziskavi so učitelji ocenili, da sta učiteljeva jezikovna zmožnost in učiteljeva 
zmožnost učinkovitega govornega nastopanja zelo pomembni za uspešno poučevanje 
slovenščine.  
V ponudbo programov smo vključili zgolj vsebine, o katerih glede na rezultate raziskave 
učitelji potrebujejo največ dodatnega znanja, zato v tej ni vsebin, povezanih z 
medpredmetnim povezovanjem s slovenščino, z informacijsko tehnologijo pri slovenščini, z 
jezikovnimi priročniki, z obravnavo umetnostnih in neumetnostnih besedil ter z učnim 
načrtom za slovenščino. 
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5 SKLEPNE MISLI 

Z raziskavo, ki smo jo izvedli, smo dobili vpogled v učiteljeve potrebe po dodatnem znanju s 
področja slovenščine in pridobili koristne informacije o udeleževanju učiteljev v programih 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. 

Ugotovili smo, da se učiteljem za uspešno poučevanje slovenščine najpomembnejše zdi 
poznavanje (pred)opismenjevalnih dejavnosti, malo manj, a vseeno zelo pomembno pa 
učiteljeva jezikovna zmožnost, učiteljeva zmožnost učinkovitega govornega nastopanja in 
didaktično znanje za razvijanje sporazumevalne zmožnosti pri učencih. Največ dodatnega 
znanja s področja slovenščine potrebujejo o individualizaciji in diferenciaciji, in sicer o delu z 
učenci tujci, o delu z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, o delu z 
nadarjenimi učenci in o delu z učenci z učnimi težavami. V programih nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, so se največkrat izobraževali o 
oblikah in metodah dela pri slovenščini, o (pred)opismenjevanju ter o preverjanju in 
ocenjevanju znanja pri slovenščini, v prihodnosti pa se najbolj želijo izobraževati o 
preverjanju in ocenjevanju znanja pri slovenščini, o razvijanju sporazumevalne zmožnosti pri 
učencih in o delu z učenci tujci. Večina učiteljev je mnenja, da v katalogih programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ne pogreša nobene vsebine s področja slovenščine, 
tisti, ki pa jih pogrešajo, pa so najpogosteje navedli, da so to vsebine, povezane s 
preverjanjem in ocenjevanjem znanja, z delom z učenci tujci in z opismenjevanjem. Ugotovili 
smo, da je učiteljem z vidika načrtovanja in poučevanja zahtevnejši jezikovni pouk, z vidika 
ocenjevanja pa književni. Največ učiteljev se udeleži enega programa nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja na leto, najpogosteje pa se udeležujejo programov s 
pedagoško-didaktičnega področja. Približno dve tretjini anketiranih učiteljev sta se v 
preteklosti že udeležili programa, povezanega s slovenščino, skupno pa je več kot polovica 
(54,9 %) teh odgovorila, da so se v zadnjih treh letih udeležili vsaj dveh takšnih programov – 
37,1 % se jih je udeležilo dveh programov, 8,1 % treh in 9,7 % štirih ali več –, kar ob 
upoštevanju dejstva, da se jih največ udeleži zgolj enega programa nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja na leto, pomeni, da se učitelji kar pogosto udeležujejo programov z 
vsebinami s področja slovenščine. Najpogostejši vzrok, da se učitelji programa, povezanega s 
slovenščino, še niso udeležili, je večja potreba po dodatnem znanju iz drugih področij, 
najpogostejši vzrok, ki pa učitelje privede do udeleževanja v programih, povezanih s 
slovenščino, pa je lastno zanimanje za področje slovenščine. Drugi najpogostejši vzrok za 
udeležbo v programih, povezanih s slovenščino, je potreba po dodatnem znanju s področja 
slovenščine. Prav tako smo ugotovili, da se večini učiteljev obnavljanje in izpopolnjevanje 
znanja s področja slovenščine zdi zelo pomembno in pomembno, ko govorimo o obnavljanju 
in izpopolnjevanju znanja s pomočjo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. 
Najvišji pomen obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s področja slovenščine so pripisali 
učitelji, ki poučujejo 31 let ali več, najvišji pomen obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s 
pomočjo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja pa učitelji, ki poučujejo od 16 
do 30 let. Pri obeh vprašanjih so najnižji pomen pripisali učitelji, ki poučujejo 15 let ali manj, 
kar nas je nekoliko presenetilo, saj smo mislili, da so učitelji na začetku svoje poklicne poti 
bolj motivirani za kakršne koli oblike pridobivanja dodatnega znanja kot pa tisti, ki so že 
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vrsto let del vzgojno-izobraževalnega sistema. Treba pa je omeniti, da so rezultati pokazali 
statistično pomembne razlike med učitelji z različnim številom let poučevanja glede 
pripisovanja pomena obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s področja slovenščine, ne pa tudi 
glede pripisovanja pomena obnavljanju in izpopolnjevanju znanja s pomočjo programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Zanimala nas je tudi stopnja lastnega zanimanja 
za predmetno področje slovenščine pri učiteljih, rezultati raziskave pa so pokazali, da skoraj 
vsi učitelji svojo stopnjo lastnega zanimanja za področje slovenščine ocenjujejo kot zelo 
visoko (46,8 %) ali pa visoko (46,8 %) in smo zelo pozitivno presenečeni, da učitelji kažejo 
tako visoko zanimanje za področje slovenščine, hkrati pa nas to veseli, saj je slovenščina 
ključni splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli in se nam zdi pomembno, da mu učitelji 
namenijo veliko pozornosti. Med stopnjo lastnega zanimanja za predmetno področje 
slovenščine in pogostostjo obiskovanja programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanih s slovenščino, nismo ugotovili povezave, prav tako tudi ne med 
stopnjo lastnega zanimanja za področje slovenščine in pogostostjo uporabe znanja, 
pridobljenega v programih, povezanih s slovenščino, pri pouku. Prav tako nismo ugotovili 
razlik v stopnji lastnega zanimanja med tistimi, ki se programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanih s slovenščino, udeležujejo, in tistimi, ki se jih ne. 

Ponudba programov v katalogu, ki ga vsako leto oblikuje MIZŠ, bi morala, sodeč po 
rezultatih raziskave, za učitelje razrednega pouka, ki se želijo izpopolnjevati s področja 
slovenščine, temeljiti na naslednjih vsebinah: preverjanje in ocenjevanje znanja, razvijanje 
sporazumevalne zmožnosti pri učencih, individualizacija in diferenciacija pouka slovenščine, 
(pred)opismenjevanje. Ko so te vsebine vključene v katalog programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, naj se vključuje še ostale vsebine s področja slovenščine. 
Verjamemo pa, da je programe zelo težko prilagajati zgolj eni skupini, v tem primeru 
razrednim učiteljem, saj so večinoma zasnovani tako, da se vanje lahko vključuje več 
različnih skupin strokovnih delavcev. 

Raziskavo bi lahko izboljšali tako, da bi ugotovili, katerim skupinam strokovnih delavcev so 
poleg razrednih učiteljev običajno programi, povezani s slovenščino, še namenjeni in jih 
vključili vanjo. Ostale skupine bi izbrali tako, da bi pri programih, ki so povezani s področjem 
slovenščine in namenjeni učiteljem razrednega pouka, pregledali ciljno skupino in na podlagi 
povprečja izbrali tiste, ki bi jih poleg razrednih učiteljev še vključili v raziskavo. Na ta način 
bi lahko s pomočjo ugotovitev potem oblikovali zelo realen predlog ponudbe, ki bi se ga dalo 
upoštevati pri oblikovanju nekaterih programov v katalogu. 
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7 PRILOGE 

7.1 ANKETNI VPRAŠALNIK53 

Sem Klemen Kos, študent drugostopenjskega študijskega programa Poučevanje na razredni stopnji na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani, in pripravljam magistrsko delo o potrebah razrednih učiteljev po nadaljnjem izobraževanju 
in usposabljanju s področja slovenščine. S tem vprašalnikom bi želel pridobiti mnenje razrednih učiteljev o 
nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju s področja slovenščine, zato Vas prosim, če si lahko vzamete nekaj 
minut in ga izpolnite. Reševanje vprašalnika je anonimno, podatki pa bodo uporabljeni le za namen magistrskega 
dela.  
Zahvaljujem se Vam za sodelovanje. 

 

1. Število let poučevanja: ____ 

2. Na petstopenjski lestvici ocenite, kakšna je Vaša stopnja lastnega zanimanja za področje slovenščine (1 
= zelo nizka, 5 = zelo visoka). 

    1 2 3 4 5 

3. Kako pomembno se Vam zdi obnavljanje in izpopolnjevanje znanja s področja slovenščine? 

a) Zelo pomembno 
b) Pomembno 
c) Srednje pomembno 
d) Manj pomembno 
e) Nepomembno 
 
4. Kako pomembno se Vam zdi poznavanje spodaj navedenih področij za uspešno poučevanje slovenščine. 

 Nepomembno 
 

1 
 

Manj 
pomembno 

2 

Srednje 
pomembno 

3 

Pomembno 
 

4 

Zelo 
pomembno 

5 

Učni načrt za slovenščino 
 

1 2 3 4 5 

Oblike in metode dela pri 
slovenščini 
 

1 2 3 4 5 

Preverjanje in ocenjevanje 
znanja pri slovenščini 
 

1 2 3 4 5 

Didaktično znanje za razvijanje 
sporazumevalne zmožnosti pri 
učencih 
 

1 2 3 4 5 

(Pred)opismenjevalne 
dejavnosti 

1 2 3 4 5 

                                                           
53 Ker je bil vprašalnik objavljen na medmrežju (www.1ka.si), je bil oblikovno nekoliko drugačen. Poleg tega je 
treba omeniti, da tisti, ki so na 12. vprašanje odgovorili z DA, niso odgovarjali na 13. vprašanje in tisti, ki so na 
12. vprašanje odgovorili z NE, niso odgovarjali na 14., 15., 16., 17, 18., 19. in 20. vprašanje. To smo določili s 
pogojem, ki ga spletno mesto omogoča.  
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Obravnava umetnostnih in 
neumetnostnih besedil 
 

1 2 3 4 5 

Jezikovni priročniki in njihova 
uporaba 
 

1 2 3 4 5 

Delo z nadarjenimi učenci 
 

1 2 3 4 5 

Delo z učenci z učnimi 
težavami 
 

1 2 3 4 5 

Delo z učenci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja 
 

1 2 3 4 5 

Delo z učenci tujci 
 

1 2 3 4 5 

Medpredmetno povezovanje s 
slovenščino 
 

1 2 3 4 5 

Uporaba informacijske 
tehnologije pri slovenščini 
 

1 2 3 4 5 

Učiteljeva jezikovna zmožnost 
 

1 2 3 4 5 

Učiteljeva zmožnost 
učinkovitega govornega 
nastopanja 
 

1 2 3 4 5 

 

5. Kateri del slovenščine Vam je z vidika načrtovanja zahtevnejši?  
 
a) Jezikovni pouk 
b) Književni pouk 
c) Ni razlike 
 
6. Kateri del slovenščine Vam je z vidika poučevanja zahtevnejši? 
 
a) Jezikovni pouk 
b) Književni pouk 
c) Ni razlike 
 
7. Kateri del slovenščine Vam je z vidika ocenjevanja zahtevnejši? 
 
a) Jezikovni pouk 
b) Književni pouk 
c) Ni razlike 

8. Koliko dodatnega znanja mislite, da potrebujete s spodaj navedenih področjih? 
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 Nič 
 

1 
 

Malo 
 

2 

Srednje 
 

3 

Veliko 
 

4 

Zelo veliko 
5 

Poznavanje in uporaba učnega načrta za slovenščino 
 

1 2 3 4 5 

Oblike in metode dela pri slovenščini 
 

1 2 3 4 5 

Preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini 
 

1 2 3 4 5 

Didaktično znanje za razvijanje  
sporazumevalne zmožnosti pri učencih 
 

1 2 3 4 5 

(Pred)opismenjevalne dejavnosti 
 

1 2 3 4 5 

Obravnava umetnostnih in neumetnostnih besedil 
 

1 2 3 4 5 

Jezikovni priročniki in njihova uporaba 
 

1 2 3 4 5 

Delo z nadarjenimi učenci 
 

1 2 3 4 5 

Delo z učenci z učnimi težavami 
 

1 2 3 4 5 

Delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja 
 

1 2 3 4 5 

Delo z učenci tujci 
 

1 2 3 4 5 

Medpredmetno povezovanje s slovenščino 
 

1 2 3 4 5 

Uporaba informacijske tehnologije pri slovenščini 
 

1 2 3 4 5 

Učiteljeva jezikovna zmožnost 
 

1 2 3 4 5 

Učiteljeva zmožnost učinkovitega govornega nastopanja 
 

1 2 3 4 5 

 
9. Kako pogosto se udeležujete programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja? 

a) Treh ali več programov na leto 
b) Dveh programov na leto 
c) Enega programa na leto 
d) Vsaki dve leti enega programa 
e) Se jih ne udeležujem 
e) Drugo: 
 
10. Kako pomembno se Vam zdi obnavljanje in izpopolnjevanje znanja s pomočjo programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja? 
 
a) Zelo pomembno 
b) Pomembno 
c) Srednje pomembno 
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d) Manj pomembno 
e) Nepomembno 

11. Katerih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja s spodaj navedenih področij se 
najpogosteje udeležujete? 

a) Strokovno predmetno področje 
b) Vzgojno-svetovalno področje 
c) Pedagoško-didaktično področje 
d) Drugo: 

12. Ali ste se v preteklosti že udeležili programa nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanega s 
slovenščino? 

a) Da 
b) Ne 

13. Izberite vzroke za Vašo neudeležbo. Možnih je več odgovorov. 

a) Ni potrebe po dodatnem znanju s področja slovenščine 
b) Preskopa ponudba programov, povezanih s slovenščino 
c) Nezanimanje za področje slovenščine 
d) Večja potreba po dodatnem znanju iz drugih področij 
d) Drugo: 
 
14. Omenite vsaj enega, ki ste se ga udeležili. 
 

 

15. Koliko programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino, ste se 
udeležili v zadnjih treh letih? 

a) Štirih ali več programov 
b) Treh programov 
c) Dveh programov 
d) Enega programa 
e) Nisem se udeležil/a nobenega programa 

16. Iz katerega razloga se običajno odločite za obisk programa nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanega s slovenščino? Možnih je več odgovorov. 

a) Potreba po dodatnem znanju s področja slovenščine 
b) Lastno zanimanje za področje slovenščine 
c) Pobuda s strani šole 
d) Priporočilo kolegov 
e) Drugo: 

17. Katere teme s področja slovenščine, ki so spodaj navedene, so vključevali programi nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ste se jih v preteklosti udeležili? Možnih je več odgovorov. 

a) Učni načrt za slovenščino 
b) Oblike in metode dela pri slovenščini 
c) Preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini 
d) Didaktični nasveti za razvijanje sporazumevalne zmožnosti 
e) (Pred)opismenjevanje 
f) Obravnava umetnostnih in/ali neumetnostnih besedil 
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g) Jezikovni priročniki 
h) Delo z nadarjenimi učenci 
i) Delo z učenci z učnimi težavami 
j) Delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
k) Delo z učenci tujci 
l) Medpredmetno povezovanje s slovenščino 
m) Uporaba informacijske tehnologije pri slovenščini 
n) Učiteljeva jezikovna zmožnost 
o) Učiteljeva zmožnost učinkovitega govornega nastopanja 
n) Drugo: 

18. Na petstopenjski lestvici ocenite, kako ste zadovoljni z organizacijo programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, povezanih s slovenščino ( 1 = zelo nezadovoljen/na, 5 = zelo 
zadovoljen/na). 

    1 2 3 4 5 

19. Ali Vam znanje, ki ga pridobite z obiskovanjem programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, povezanih s slovenščino, koristi pri poučevanju? 

a) Da 
b) Ne 
c) Drugo: 
 
20. Kako pogosto pridobljeno znanje v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, povezanih 
s slovenščino, uporabite pri pouku? 

a) Vedno 
b) Pogosto 
c) Občasno 
d) Redko 
e) Nikoli 

21. Kako pogosto najdete teme v povezavi s slovenščino, ki si jih želite, v katalogu nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ga vsako leto oblikuje MIZŠ? 

a) Vedno 
b) Pogosto 
c) Občasno 
d) Redko 
e) Nikoli 

22. O katerih temah s področja slovenščine, ki so spodaj navedene, se želite v prihodnosti dodatno 
izobraževati? Možnih je več odgovorov. 

a) Učni načrt za slovenščino 
b) Oblike in metode dela pri slovenščini 
c) Preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini 
d) Didaktični nasveti za razvijanje sporazumevalne zmožnosti 
e) (Pred)opismenjevanje 
f) Obravnava umetnostnih in/ali neumetnostnih besedil 
g) Jezikovni priročniki 
h) Delo z nadarjenimi učenci 
i) Delo z učenci z učnimi težavami 
j) Delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
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k) Delo z učenci tujci 
l) Medpredmetno povezovanje s slovenščino 
m) Uporaba informacijske tehnologije pri slovenščini 
n) Učiteljeva jezikovna zmožnost 
o) Učiteljeva zmožnost učinkovitega govornega nastopanja 
n) Drugo: 

23. Katere vsebine ali teme s področja slovenščine, ki bi Vam pomagale pri poučevanju, pogrešate v 
ponudbi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 


