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POVZETEK
V teoretičnem delu diplomske naloge Metoda razgovora skozi presojo učiteljev in študentov sem
opredelila cilje in namen šolanja, vlogo učitelja v učnem procesu ter opredelila učne metode.
Poudarek teoretičnega dela je na učni metodi razgovora v povezavi s kakovostnim učenjem in
znanjem, vlogi spodbud v procesu razgovora, pomenu zaporedja vprašanj in strategij vodenja
razgovora, učenčevih vprašanjih in odzivih učitelja v procesu razgovora.
Pri empiričnem delu so sodelovale učiteljice Osnovne šoli narodnega heroja Rajka v Hrastniku in
študentke 4. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani. Rezultate sem pridobila z anketnim
vprašalnikom in s pomočjo kontrolne liste, ki sem jo uporabila pri opazovanju učnih ur.
Zanimalo me je predvsem mnenje učiteljev in študentov glede spretnosti, ki jih učitelj mora
imeti, da kakovostno izpelje razgovor, kako se najpogosteje odzivajo na učenčeve odgovore in
kje iščejo vzroke za nekakovostno izpeljavo učne metode razgovora.
Ugotovila sem, da tako učitelji kot študentje pri izvajanju učnega procesa najpogosteje
uporabljajo učno metodo razgovora. Učitelji ocenjujejo lastno usposobljenost glede kakovostne
uporabe učne metode razgovora kot dobro, medtem ko študentje menijo, da jo pomankljivo
obvladajo. Oboji pa se zavedajo, da je usposobljenost za vodenje razgovora zelo pomembna. Za
učitelje je pomembno, da dobro poznajo vsebino predmeta, da imajo razvite komunikacijske
spretnosti, da se ustrezno odzivajo na učenčeve odgovore/vprašanja in da dobro poznajo učne
cilje. Študentje pa poleg ustreznemu odzivu na učenčeva vprašanja in odgovore dajejo prednost
sposobnosti poslušanja, dajanju možnosti za enakopravno sodelovanje pri razgovoru,
kakovostnemu postavljanju vprašanj in dajanju časa za razmislek. Učitelji in študentje so vzroke
za nekakovostno izpeljavo učne metode razgovora našli v učencu. Ugotovila sem razliko v
mnenju učiteljev glede njihovega lastnega najpogostejšega odziva in njihovim praktičnim
izvajanjem v razredu.
Ključne besede: učne metode, učna metoda razgovora, pomen in vloga odziva na učenčeva
vprašanja in odgovore
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SUMMARY
In the theoretical part of my degree Discussion method through evaluation of the teachers and
students, I have defined aim and purpose of education, what is the teacher´s role in education
and I have defined learning methods.
I have emphasized the discussion method with association of quality learning and knowledge, I
have described what is the role of stimulating the discussion, what is the meaning of the right
sequence questions and meaning of the good strategy in dealing with discussion method. I have
also wrote about student´s questioning and how the teachers react about it.
The participants of my research were teacher from ˝OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik˝and 66
students, who attended the fourth class in the school year 2011/2012. I got the results with a
questionnaire and control list, which I used in the classroom, where I observed teachers. I was
interested in teacher´s and student´s opinion about the skills that the teacher must have, so he can
accomplish discussion method. I was also trying to figure out, how they react on children˙s
answers and questions, and what are the main reason that discussion method fail in classroom.
The research showed that students and teachers are using the discussion method as the most
frequent method. Teachers think, that they have good skills for accomplishing discussion
method, meanwhile the students think, that they do not have enough skills to master this method.
Both, teachers and students, think that they must be enough qualified to master this method. For
the teachers it is very important to know the education content, to have good communication
skills, to know how to react on children´s questions and answers and to know education goals.
Meanwhile for students it is very important to have quality reaction on children´s questions and
answers, to have ability to listen, to give the children appropriate chance to co-operate in the
education process, to ask quality questions and to give children enough time to think about the
answer. Both, teachers and students, find the main reason of discussion method failure in the
classroom because of the children. I found out that there are differences between teacher´s
opinion and their practical accomplishing discussion method in the class.

Key words: learning methods, discussion method, the meaning and role of the teacher´s reaction
about children questions and answers
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1 UVOD
V času izvajanja pedagoške prakse sem se velikokrat spraševala, zakaj so otrokova vprašanja
med poukom pri učiteljih mnogokrat pojmovana kot nekaj negativnega. Mentorice na praksi so
se na otrokova vprašanja različno odzivale, nekatere tudi na načine, ki so me zmotili že kot
opazovalko. Pričela sem se spraševati, ali ni to, da otrok sprašuje tisto, kar ga zanima, dokaz
njegove miselne aktivnosti in interesa. Zakaj se učne ure izvajajo z učnimi metodami, ki premalo
spodbudijo učenčeva lastna vprašanja in zakaj učitelji ne spodbudijo učenčevo razmišljanje s
kakovostno oblikovanimi vprašanji? Razgovor je običajno nekaj pristnega v človekovem
življenju in zakaj bi se ga v razredu izogibali, če lahko pomaga, da tako učenci kot učitelji
dosežejo zastavljene cilje? Vendar pa tudi v primeru, da se učitelj zaveda pomembnosti
kakovostnega razgovora, ostaja vprašanje o kakovostnem izvajanju le-tega. To je tudi izhodišče
moje diplomske naloge.
Cilji pouka so se s prenovo kurikuluma spremenili in s tem se je posledično spremenila tudi
uporaba učnih metod in oblik pri učnem procesu. Z učno metodo razgovora lahko uresničujemo
številne cilje, ugotovimo učenčevo predznanje, preverimo zapomnitev dejstev in razumevanje
pojmov, ponovimo snov, ugotovimo, kaj je učencu nerazumljivo, kakšna so njegova stališča …
Preko razgovora lahko učenca usmerjamo v samem učnem procesu, povezujemo učne sklope
med seboj in še marsikaj. Sama kakovost omenjene metode je odvisna od vrste učiteljevega
vprašanja in kakovosti odziva učitelja na učenčevo vprašanje oz. strategije vodenja razgovora.
V teoretičnem delu bom predstavila nekatere cilje sodobnega šolanja, opredelila bom učinkovit
pouk in učno metodo razgovora, njen pomen in vpliv na učenje in znanje, zgodovinsko ozadje te
metode ter pomen in vlogo vprašanj, spodbud in odzivov pri pouku. V raziskovalnem delu se
bom posvetila predvsem odzivom učiteljev in študentov na učenčeva vprašanja in odgovore pri
pouku. Cilj je preko anketiranja pedagoških delavcev na razredni stopnji in študentov razrednega
pouka pridobiti vpogled v izkušnje in stališča študentov in učiteljev glede učne metode
razgovora in njihovo samovrednotenje kakovosti vodenja razgovora med posamezno učno uro.
Zanimalo me bo tudi, v kolikšni meri učitelji v praksi sledijo svojim prepričanjem in izraženim
mnenjem. Zato se bom posvetila opazovanju anketiranih učiteljev pri izvajanju učne ure in
ugotavljala prisotnost razlik med njihovimi odgovori in praktičnim izvajanjem.
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2 CILJI IN NAMENI ŠOLANJA
Vsako zgodovinsko obdobje prinaša spremembe v načinu življenja. Ko se je v družbi pojavilo
obvezno izobraževanje, so se težav glede izobraževanja in vzgoje lotevali iz različnih vidikov.
Nove razmere so zahtevale tudi spremembe v šolstvu.

Levi-Strauss v svojem delu Zapoznele besede o ustvarjalnem otroku, govori o tem, kako je
družina skozi razvoj množične komunikacije izgubila svoj prvotni pomen prenašanja znanja. Vse
je nekako prešlo na ramena šolstva. V delu razpravlja tudi o pomenu ustvarjalnosti. Poudarila bi
njegove besede:
˝Vselej ustvarjamo le na podlagi nečesa, kar potemtakem moramo temeljito poznati, pa čeprav
zato, da mu lahko nasprotujemo ali ga presežemo.˝ (Levi-Strauss, 1988, str. 331). Iz teh besed
lahko razberemo veličino pomena znanja.
V Republiki Sloveniji je oblikovanje samostojne države prineslo tudi spremembe v šolstvu.
Poleg teh sprememb, so novitete v sferi izobraževanja zahtevale spremembe strokovnih pogledov
in znanstvenih teorij. V šolstvu se je poleg same vsebinske in organizacijske prenove pojavilo
predvsem novo dojemanje pojmovanja znanja, učenja in poučevanja ter spremembe na področju
preverjanja in ocenjevanja znanja. Vloga učitelja se je v skladu z omenjenimi spremembami
spremenila. Postal je predvsem koordinator v učnem procesu.

2. 1 Pouk
Osnovi pouka sta seveda izobraževanje in vzgoja učencev. To sta dva temeljna vidika, ki se
kažeta v izobraževalni in vzgojni funkciji pouka. Kramar (2009, str. 13) je označil, da k temu
spadajo pridobivanje in usvajanje znanja, razvijanje sposobnosti in osebnostnih lastnosti
učencev.
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2. 1. 1 Funkcije pouka
˝Izobraževalna funkcija se veže na spoznavno stran pouka in se uresničuje kot posredovanje,
pridobivanje in usvajanje znanja, razvijanje sposobnosti, spretnosti in delovanja. Vzgojna
funkcija se uresničuje v sprožanju in ustvarjanju različnih vzgojnih vplivov, ki vplivajo na razvoj
in oblikovanje učenčevih osebnostnih lastnosti in celotne učenčeve osebnosti. V tem se med
seboj povezujejo specifične individualne razsežnosti (razvijanje svojstvenih individualnih
značilnosti), socialne razsežnosti (razvijanje človeka kot bitja skupnosti) in kulturne razsežnosti
(kultiviranje), kar se razvija in oblikuje v osebne in socialne kompetence učencev.˝ (Kramar,
2009, str. 13)

Vsebinsko predznanje in na novo usvojeno znanje je treba usmerjati, korigirati in graditi v
celostni izobraževalni sistem, učenca pa je treba vzgajati v duhu, da se usposobi za samostojno in
aktivno učenje, da se vključi v družbo z nekimi družbi prilagojenimi normami in vrednotami. S
tem razvijemo socialno razvito osebnost. Da bi učitelj vse to dosegel, mora učni proces
načrtovati in organizirati, vse dejavnosti pa ciljno naravnati. Pri tem mora tudi upoštevati
značilnosti učnih metod in oblik.

2. 1. 2 Naloge pouka
Funkcije pouka se nadalje konkretizirajo in uresničujejo z nalogami. Kramar nalogo opredeli kot
konkretno dejavnost, ki jih izvajajo učitelji in učenci z namenom doseganja konkretnih ciljev
(Kramar, 2009, str.15). Torej če vse skupaj povežem: funkcija pouka je izobraževalna in
vzgojna, torej pouk zajemajo izobraževalne in vzgojne naloge, ki so jasno in konkretno
opredeljene s cilji.
Ne gre pa pozabiti še na funkcionalno nalogo pouka, ki pomeni, da je učenec zmožen
pridobljeno znanje tudi uporabljati (Tomić, 2003).
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S spremembo kurikuluma je prišlo do uveljavljanja nove kulture učenja in poučevanja. V
ospredje se je postavilo učenca in proces, ki ga opravi, njegovo razumevanje in načine uporabe
znanja, vse to ob upoštevanju njegovih individualnih zmožnosti. Poudarek je torej na
razumevanju in uporabi. Učiteljeva naloga in naloga šole je, da postavi intelektualne dileme, ob
katerem učenec poglobljeno razmišlja, daje sprotno informacijo o procesu, v katerem se to
dogaja, in o rezultatih, ki v njem nastajajo (Rutar-Ilc 2003, po Novak, 2005, str. 28).

2. 2 Vloga učitelja
Učitelj spremlja posredovanje in sprejemanje vsebine, preverja razumevanje, usvajanje,
obvladovanje znanja in razvijanje sposobnosti učenca.
Vloga učitelja je, da je vodja-usmerjevalec pedagoškega procesa in zgled (oziroma objekt
identifikacije) (Strmčnik, 1994, po Novak 2005, str. 39).
Dober učitelj rešuje problemske situacije z racionalnostjo in z upoštevanjem avtonomije vseh
udeležencev, torej se še dodatno osredotoča na resnično participacijo učencev pri odločanju
(Novak, 2005, str. 40).
Učitelj ni več edini vir znanja in poučevanje je postalo vodenje in usmerjanje in ne transmisija.
˝ … vloga učitelja se mora temeljito prilagoditi sodobnemu načinu pouka tako, da učitelj
postane igralec, provokator, poslušalec, organizator, učenec, psiholog …˝ (Novak, 2005, str.
41).
Kramar (2009) opisuje metodične kompetence učitelja in izpostavi, da gre za sestavo več
sestavin, ki skupaj sestavljajo funkcionalno celoto. Po njegovem mnenju je izredno pomembno
teoretično didaktično in metodično znanje. Pri metodičnem znanju je pomembno poznati
temeljne teoretične osnove in značilnosti posameznih metod. Dober učitelj se bo vprašal, kako so
metode odvisne in učinkovite glede na različne dejavnike v učni situaciji. Spraševal se bo tudi,
katera metoda je za dosego učnega cilja ustrezna glede na njegovo celotno zaznavanje vzgojnoizobraževalnega procesa.
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˝ V ožjem pomenu se (metodične kompetence učitelja) kažejo v učiteljevih sposobnostih, znanju
in usposobljenosti, da sprejema kakovostne didaktične odločitve in da v metodičnih spretnostih
kakovostno metodično ravna. V širšem pomenu so odraz celotne učiteljeve profesionalnosti in so
odvisne od širših temeljnih družbenih in znanstvenih značilnosti ter usmeritev vzgojnoizobraževalne prakse.˝ (Kramar, 2009, str. 147).
Slika 1: Dejavniki metod poučevanja pri pouku (Kramar, 2009, str. 161)

Kompleksnost uporabe metode je vidna tudi iz zgornje slike. Učitelj izbiro metode nikoli ne sme
prilagoditi samo sebi, temveč temu, da bodo učenci v čim večji meri aktivni in da bodo vedno
bolj samostojni. Če pomislimo, je ravno to tudi eden izmed glavnih ciljev današnje šole. Kot
pravi Kramar: ˝…sebe (tu misli na učitelja) bo upošteval v povezavi z vsemi sestavinami in z
učenci, ki so njegovi sodelavci in prav tako kot on nosilci pouka.˝ (Kramar, 2009, str. 160).
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Pri zgornji sliki, ki prikazuje dejavnike učnih metod pri pouku, lahko vidimo, da so poleg
omenjenega pomembni tudi vsebina, cilji, ki jih želimo doseči, didaktično okolje in seveda
didaktična sredstva, ki so učitelju na voljo. Če k vsemu naštetemu dodamo še medsebojno
sodelovanje kolektiva učiteljev, zaznavanje specifike razreda kot celote in specifike
posameznega učenca, nam manjka še dolžnost učitelja, da ves čas izboljšuje svoje didaktično in
metodično znanje: ˝razvijati mora sposobnosti kvalitetnega ustvarjalnega oblikovanja metodičnih
odločitev, razvijati spretnosti in ravnanja in z vsem tem širiti in izboljševati svoje metodične
kompetence.˝ (Kramar, 2009, str. 160)
Učitelj je torej tisti, ki s svojo humanostjo, razumevanjem, tolerantnostjo in strpnostjo ter
pozitivno pedagoško naravnanostjo skupaj z učenci kroji proces učenja.

3 UČNE METODE
V splošnem pomenu je metoda način premišljenega načrtnega ravnanja, ki je usmerjeno k
dosegi kakega cilja (SSKJ, str. 547).
˝V metodičnem delovanju učiteljev in učencev, subjektov, potekajo različni metodični postopki
oz. načini posredovanja in pridobivanja: poučevanje, raziskovanje, učenje, usposabljanje,
presojanje in vrednotenje, s katerimi učitelji in učenci uresničujejo svoje namene in dosegajo
cilje.˝ (Kramar, 2009, str. 148)
Kramar trdi, da je razmerje med poučevanjem in učenjem skozi učni proces različno.
Učne metode so načini dela pri pouku. Skozi stoletja so učno metodo različno pojmovali: bila je
učni pripomoček, učno načelo, način spoznavanja pa tudi učna tehnika. Od različnega
pojmovanja učenja in znanja je bilo odvisno število poznanih metod v učnem procesu
(Andoljšek, 1973).
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Danes jo pojmujemo kot pot, preko katere učenec in učitelj soustvarjata proces učenja in
realizirata vzgojno-izobraževalne cilje pouka. Da učitelj izbere ustrezno metodo, mora najprej
poznati in razumeti posamezno učno metodo in didaktično ustreznost njene uporabe. Pri izbiri
upošteva tudi etapo učnega procesa, izbira je prav tako odvisna od obravnavane učne teme in
enote ter od mnogih drugih okoliščin. Vsekakor dober pedagog ve, da je včasih pomemben tudi
splet različnih učnih metod, da bi otrok prišel do zastavljenega učnega cilja.
Tomić (1999) navede dejavnike, ki vplivajo na izbiro učne metode. Kot najpomembnejše
navede:
-

učna vsebina,

-

tip učne ure,

-

posamezne etape v učnem procesu in delni cilji učne enote,

-

razvojna stopnja učencev,

-

razvitost različnih sposobnosti in spretnosti učencev v oddelku,

-

število učencev v razredu,

-

lokacija šole,

-

čas, ki je na voljo,

-

učiteljeva osebnost.

3. 1 Razvrstitev učnih metod
Učne metode lahko razdelimo po različnih kriterijih.
Tomič (1999) razvrsti učne metode glede na vir, s pomočjo katerega učenci pridejo do neke
informacije:
-

verbalno-tekstualne (metoda razlage, metoda predavanja),

-

ilustrativno demonstracijske,

-

laboratorijsko eksperimentalne,

-

metoda izkustvenega učenja.
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Poljak (1990, str. 75-111) je razdelil učne metode na:
-

metodo demonstracije,

-

metodo praktičnega dela,

-

metodo risanja,

-

metodo pisanja,

-

metodo branja in dela z besedilom,

-

metodo razgovora in

-

metodo razlaganja.

Kot lahko vidimo, obstajajo različne delitve učnih metod. V nadaljevanju bomo podrobneje
predstavili učno metodo razgovora.

4 UČNA METODA RAZGOVORA
Brajša (1993) prične delo s poglavjem o pomenu pogovora za človekov razvoj. Zanimiv se mi
zdi njegov uvod, kjer pojasni, da človek ni le genetsko bitje, saj njegovo vedenje ni le odraz
podedovanosti, ampak v večji meri odraz pridobljenosti v interpersonalnih odnosih. Človek je
tako po njegovem ˝otrok pogovora˝. Pravi, da se človek mora roditi štirikrat. Prvič biološko, nato
možgansko, osebnostno in na koncu še socialno.
Metoda razgovora je sestavljena tako iz dialoga med učiteljem in učencem kot tudi med učenci.
Zato se tudi imenuje dialoška ali erotematska metoda. Slednje poimenovanje izhaja iz grške
besede erotema, ki pomeni vprašanje (Poljak, 1990, str. 99).
Pojavi se vprašanje, ali v šoli obstaja samo formalni pogovor, ki je zasnovan na učnih ciljih in je
vnaprej načrtovan? Omeniti je treba tudi vlogo neformalnega pogovora med učiteljem in učenci.
S tem, ko jih učitelj posluša z razumevanjem, jih razbremeni čustvene napetosti, ki bi jih
obremenjevala pri pouku.
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Marentič - Požarnik in Pregelj - Plut (2009) pravita, da razgovor ˝ponuja izjemno širok in
prilagodljiv pristop k poučevanju in učenju, zato bi lahko rekli, da temelji na sodelovanju,
vzajemnosti in tudi prepričanju, da se s pogovorom lahko kaj naučimo eden od drugega. Zaradi
tega vloga učitelja in učencev ni ozko in natančno določena. V pogovoru gre za učenčevo in
učiteljevo približevanje učni vsebini, temi in problemu, ki sloni na učenčevem razmišljanju.˝
(Marentič - Požarnik in Pregelj - Plut, 2009, str.71).

4.1 Vrste razgovora
Marentič - Požarnik in Pregelj - Plut (2009, str. 73, 74) razdelita razgovor (glede na namen) v tri
večje skupine:
-

vsakdanji pogovor (torej neformalni razgovor, ki sem ga prej omenjala),

-

ponavljanje in preverjanje ter

-

učni pogovor (namesto termina razgovor uporablja termin pogovor), katerega namen je
doseči razumevanje.

Pri tem zadnjem loči dve podskupini:
-

vodeni učni razgovor (hevristični) ter

-

debato in diskusijo.

Poljak (1990, str.101-104) razgovor razdeli na:
-

katehetično obliko razgovora,

-

sokratovo metoda razgovora,

-

hevristično oblika razgovora,

-

svobodno oblika razgovora in

-

diskusijo.

Prva (katehetična oblika razgovora) izhaja iz obdobja srednjega veka, ko je v šolah deloval
sistem učenja cerkvenih dogem na pamet. Teksta niso smeli spreminjati na noben način.
Posledično je tudi Katekizem napisan v obliki vprašanj in odgovorov. Poljak (1990) pojasnjuje,
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da je učitelj takrat postavil vprašanje, na katero je učenec odgovoril z vnaprej formuliranim
odgovorom.
V sodobni šoli se kaže ta razgovor z izmenjavo kratkih vprašanj in odgovorov pri ponavljanju in
preverjanju znanja. Na primer: kako glasi formula za izračun ploščine kvadrata? Odgovor bi
glasil: ploščina = x² (dolžina stranice kvadrata na kvadrat).
Druga (Sokratova metoda razgovora) izhaja iz že opisanega obdobja filozofa Sokrata. Bistvo
Sokratovih vprašanj je v tem, da imajo več poti odgovora. Učenec se odloči za eno od teh poti,
pomembne pa so vmesne razlage in dopolnjevanja. Učenec ves čas ponavlja pot, da bi jo
apliciral na nove probleme, sledi večkratno preverjanje in seveda so tu vključene prej omenjene
vmesne razlage. Z njo izpostavimo dejstva, ki dokazujejo pravilnost odgovora.
Kot primer predstavljam odlomek iz Sokratovega pogovora z dečkom:
Sokrat: Zdaj, deček, veš, da je kvadrat takšen kot ta? (Sokrat začne risati like v pesek ob nogah.
Pokaže na kvadrat ABCD.)
Deček: Da.
Sokrat: Ima vse te štiri stranice enake?
Deček: Da.
Sokrat: Ampak ker je dva čevlja v to smer, ali ne gre za dva krat dva čevlja?
Deček: Da.
Sokrat: In koliko čevljev je dva krat dva? Izračunaj in mi povej.
Deček: Štiri.
Sokrat: Ali bi lahko narisal še en lik, dvakrat večji od tega, ampak podoben, le da bi imel vse
štiri stranice enake kot ta?
Deček: Da.
Sokrat: In koliko čevljev bo potem ta površina?
Deček: Osem. (V nadaljevanju pogovora Sokrat privede dečka do pravilnega rezultata.)
Sokrat: No, zdaj pa skušaj povedati, kako dolga bo vsaka od stranic. Zdajšnji lik ima dva čevlja
dolgo stranico. Kako dolga bi bila stranica podvojenega lika?
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Deček: Podvojila bi se.
Tretji (hevristični razgovor) se uporablja pri obravnavi novih učnih vsebin ter pri produktivnem
ponavljanju vsebine. Učitelj sam ne predstavi dejstva in ne posploši vsebine, ampak vključuje
tudi učence v ta proces. Učitelj postavi vprašanje, učenec odgovori, sledijo pa povratne
informacije, argumenti, torej nek odziv. Končna stopnja omenjenega razgovora je ta, da učenec
pride do končnega spoznanja (heureka) sam, a ga je pri tem vodil učitelj s povezanimi vprašanji.
Četrti je oblika prostega razgovora, kjer cilj oziroma tok razgovora ni natančno določen.
Uporablja se lahko kot uvod v neko temo, ko učenci poročajo o individualnem ali skupinskem
delu, po branju nekega referata ipd. Zadnja je diskusija, lahko rečemo tudi polemika, debata,
razprava. Ta oblika zahteva učenca, ki kritično razmišlja, daje argumente in izpodbija tiste, s
katerimi se ne strinja. Učenec mora biti dober poslušalec in govorec, upoštevati mora bonton pri
razgovoru, kljub različnim stališčem (Poljak, 1990, str. 101-104).

4.2 Struktura razgovora
Poljakova opredelitev metode učnega razgovora razstavi razgovor na vprašanje in odgovor.
Vsekakor gre v učnem procesu za preplet učiteljevih in učenčevih vprašanj in odgovorov.
Pomembno je, da si učitelj pripravi skupino uvodnih vprašanj, dodatnih vprašanj, ki bodo
vsebino poglobila, in pa skupino zaključnih vprašanj, ki bodo povzela in oblikovala končni
odgovor (Jurić, 1974, str. 79).

4.3 Vrste vprašanj
Kako bi pojem vprašanje definirali, je odvisno od tega, iz katerega zornega kota bomo pojem
opredelili. Pojem lahko definiramo preko dejstev, ki lahko temeljijo na psihološki, biološki ali
didaktični osnovi. Mnogi znanstveniki so se ukvarjali z opredelitvijo pojma vprašanje.
Jurić je splošno opredelil ta pojem kot pot do znanja (Jurić, 1974, str. 39). V nadaljevanju je
omenil, da se v nekaterih definicijah poudarja biološka osnova. Kot primer navede E. Strausa:
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˝pitanje je načelni način ljudskog bistvovanja (misleči pod tim, da čovjek svakodnevno pita,
čineći tako ono što ne može propustiti).˝ Človek je namreč po Strausu ˝pitajuće biće˝, torej bitje,
ki se sprašuje (Jurić, 1974, str. 40).
To, da človek postavi vprašanje, pomeni, da je miselno bil aktiven, kajti vprašanje je miselni akt,
ki je zasnovan na neki spodbudi, želji ali pričakovanju nečesa. Torej vse to je tudi del našega
emocionalnega sveta. In prav čustva so tista, ki spremljajo proces postavitve vprašanja in pa
rešitev nekega problema, ki je postavljen v vprašanju – reakcija je lahko pozitivno ali negativno
čustvo.
Vprašanje lahko definiramo kot naravno metodo učenja, v katerem si človek neko sliko o svetu
vedno znova prekonstruira in razlaga (Jurić, 1974, str. 42).
V učnem procesu smo deležni vsakodnevnega spraševanja, tako s strani učitelja, kot tudi
učencev. Kvalitetno vodenje učne ure obravnavanja nove snovi zajema neko problemsko
situacijo, ki pri učencu spodbudi razmišljanje o problemu in spodbudi reševanje le-tega. To pa ne
gre brez pogovora, ki zajema postavitev vprašanja in pridobivanje odgovora. Ko se to dvoje
˝združi˝, se vprašanje ukine in tako dobimo novo možnost vprašanja.
Ko otroku v razredu ponudimo nek predmet obravnavanja, torej ko ˝trči˝ ob neko problemsko
situacijo, nam lahko na to odreagira z nekim znanjem ali neznanjem. Neznanje lahko tako v
trenutku postane znanje, ki ga oseba trenutno še nima. Dodala bi svojo misel, da vsako učenčevo
vprašanje dojemamo kot nek problem, s katerim se otrok sooča. In ta vprašanja je treba rešiti.
Vprašanja pa prav tako pomembno oblikujejo prostor za učenje. Ko učencu postavimo vprašanje,
je lahko njegov odgovor kratek in enoznačen kot rezultat kratkega ˝skoka po spominu˝. Lahko pa
postavimo vprašanje, ki zahteva tehtanje možnih odgovorov, primerjavo, analizo, vrednotenje in
podobno. Takšna vprašanja spodbudijo različne miselne aktivnosti, ki spodbudijo globlje
razumevanje. Pomembno je vedeti, da so včasih enoznačna vprašanja lahko zelo pomembna pri
učnem procesu, še posebno, ko gre za učence, ki določenega znanja nimajo, torej če gre za novo
ali zahtevno snov.
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Učencu lahko postavimo tudi dodatno vprašanje. To storimo takrat, ko z odgovorom nismo v
celoti zadovoljni, ali pa nas učenčev odgovor spodbudi, da še bolj poglobimo obravnavano
vsebino. Manj zaželeno je alternativno vprašanje. Če učenca vprašamo ˝Ali je rezultat pozitiven
ali negativen?˝, imamo lahko v ozadju možnost ugibanja.
Marentič - Požarnik in Pregelj - Plut (2009, str. 111) navedeta merila za razvrščanje učiteljevih
vprašanj:
-

miselni procesi, ki naj jih vprašanja spodbudijo pri učencih,

-

metodični vidik: v kateri fazi učnega procesa oz. v okviru katere metode uporabimo
vprašanje (pri obravnavi nove snovi, pri ponavljanju, med razlago ali v diskusiji …),

-

jezikovno-vsebinski vidik (ali sprašujemo po kraju, času, vzroku …),

-

formalno-oblikovni vidik (ali so vprašanja slovnično pravilna, logična, jasna, kakšna so
po obliki, na primer alternativna, dopolnjevalna …).

Po Bloomovi taksonomiji lahko vprašanja razdelimo na šest skupin:
-

vprašanja po znanju (usmerjena v ponovitev tega, kar si je učenec zapomnil, in to v enaki
obliki, kot je prebral ali slišal – z drugimi besedami gre za spominska vprašanja),

-

vprašanja po razumevanju (učenec tisto, kar ve, pove s svojimi besedami, zna razložiti
kaj pomenijo podatki v tabeli ipd., …),

-

vprašanja po uporabi (učenec neko naučeno pravilo uporabi v novi situaciji),

-

vprašanja po analizi (učenec mora neko sporočilo razstaviti na dele in ugotavlja
medsebojne odnose),

-

vprašanja po sintezi (kombinira spoznanja iz več različnih virov),

-

vprašanja po vrednotenju (učenec nek pojav ovrednoti po določenih merilih npr etičnem,
okoljskem ipd…) (Marentič - Požarnik in Pregelj - Plut, 2009).

Z različnimi vrstami vprašanj spodbudimo pri učencu neko vrsto mišljenja; lahko da gre za
analitično mišljenje (učenec primerja, sklepa …), ustvarjalno mišljenje (navaja domiselne
odgovore, kako rešiti nek problem), kritično mišljenje (navajanje argumentov ipd), lahko pa gre
le za vprašanje po zapomnitvi naučene snovi. To klasifikacijo je opredelil Gall.

13

Hasić, I.: Metoda razgovora skozi presojo učiteljev in študentov, Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2012

Marentič - Požarnik in Pregelj - Plut (2009) omenjata vprašanja, ki so pri pouku manj zaželena.
To so:
-

retorična vprašanja,

-

sugestivna,

-

zavajajoča,

-

navidezna in

-

organizacijska vprašanja.

Vladimir Jurić (1974) razdeli vprašanja na enostavna in zahtevna vprašanja.
Enostavna vprašanja so tista, ki sprašujejo o kakovosti in vrsti (Kakšen? Kateri?). K enostavnim
vprašanjem spadajo tudi tista vprašanja, ki sprašujejo po količini (Koliko? (namen je lahko
prešteti, ugotoviti enakost/neenakost, ugotoviti periodičnost; kolikokrat se neko dejanje ponovi
…). Prav tako v skupino enostavnih vprašanj spadajo vprašanja po času (Kdaj?), po kraju (Kje?
Kam? Od kod?), vprašanja po pripadnosti (Čigav?) in po namenu (Čemu?). Medtem ko so
zahtevna vprašanja tista, ki zahtevajo razumevanje nekega postopka (Kako?), sprašujejo po
vzroku (Zakaj?) ali pa zahtevajo definiranje pojma (Kaj je …? Kaj razumemo pod …?) (Jurić,
1974, str. 75-79).
Po Juriću (1974) razdelimo vprašanja na:
-

verigo vprašanj (to so vprašanja, ki si sledijo glede na prejšnji odgovor; torej postavitev
naslednjega vprašanja zahteva pravilen odgovor na prejšnjo vprašanje),

-

krog vprašanj (včasih je pomembno, da se od uvodne naloge oddaljimo; postavimo torej
vzporedna vprašanja, preko katerih se na koncu vrnemo na prvotno nalogo; sklenemo
torej krog),

-

divergentna vprašanja (omogočajo nam različen spekter odgovorov; izrazit pomen
učenčeve ustvarjalnosti: domislenost učenca, prilagodljivost usvojenega znanja, izvirnost;
ustvarjanje nenavadnih in edinstvenih idej, …),

-

konvergentna vprašanja (učenec se osredotoči na iskanje rešitve nekega problema
oziroma k iskanju odgovora na nek problem).
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Strmčnik (2001) pa razdeli vprašanja na vprašanja nižje in višje ravni.
Nižja vprašanja so pomembna za lažje spominsko usvajanje snovi. Šele z višjimi vprašanji
učenca resnično usmerimo k razmišljanju in samostojni miselni aktivnosti.
K vprašanjem nižje ravni vključi:
-

sugestivna vprašanja (takšna vprašanja močno nakazujejo odgovor; učenec ob tem ne
potrebuje globljega razmisleka),

-

zavajajoča vprašanja (oblikovana so tako, da se odgovor zdi povsem logičen in možen,
učenca pa zmedejo; zato je pomembno, da se takšnim vprašanjem izogibamo v primeru
obravnave nove snovi),

-

fiktivna vprašanja (na takšna vprašanja odgovora ni, ali pa učenec še ni na pravi razvojni
stopnji, da bi nanj lahko odgovoril),

-

alternativna vprašanja (učenec izbira med možnimi odgovori; če niso dovolj dobro
zastavljena lahko pride do možnosti ugibanja),

-

dodatna vprašanja (učitelj z njimi pomaga učencu, da pride do odgovora, moteče pa je,
če učitelj postavi preveč takšnih vprašanj hkrati),

-

organizacijska vprašanja (ta ne vodijo k pridobivanju znanja, so pa v razredu namenjena
vodenju pouka) (Strmčnik, 2001).

K vprašanjem višje ravni Strmčnik (2001) vključi:
-

konvergentna (ta učenca vodijo k istemu ali podobnemu odgovoru; učenec ob tem
razmišlja, razumeva in uporablja znanje),

-

divergentna (učenca z njimi usmerimo k presojanju in vrednotenju oziroma
posploševanju svojega znanja).

4.4 Opredelitev odgovora
Kot sem že omenila, je odgovor tisto, kar z vprašanjem osmisli neko celoto v postopku učenja.
Vprašanje nas namreč vodi k iskanju odgovora, odgovor pa nas lahko spodbudi k postavitvi
novega vprašanja. Odgovor je popoln, če dopolni vprašanje, oziroma če dopolni tisto, kar ne
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vemo in po čem sprašujemo. Učencem moramo preko učnega procesa nuditi pomoč pri sami
formulaciji vprašanj in pri iskanju odgovora. Ni namreč dovolj le to, da učence navadimo na
pravilno formuliranje vprašanj, ampak da odgovore tudi samostojno iščejo.
Vzemimo primer, da v razredu poučuje učitelj, ki vidi smisel učinkovitega pogovora v tem, da
otrok zna formulirat vprašanje. Učitelj mu poda odgovor. Tak učenec se navadi na to, da od
druge osebe dobi odgovor. To pa ne prispeva skoraj nič k temu, da so njegova vprašanja
izpopolnjena, bolje usmerjena in niso rezultat njegove dejanske zmožnosti. Seveda tu obstaja še
neka kontradikcija. Če učenec ne zmore priti do odgovora, je nesmisel, da mu na poti do njega ne
pomahamo.pride. Učitelj bi moral biti zadnji, ki bi direktno odgovoril na učenčevo vprašanje.
Zmotno je mnenje, da je metoda razgovora le neka igra podajanj vprašanj in odgovorov. Torej če
učitelj vpraša učence, učenci odgovorijo. Če učenec vpraša učitelja, odgovori učitelj. To je tisto
mišljenje, ki ga je težko izkoreniniti.

4.5 Vloga spodbud v procesu razgovora
˝Že dolgo je znanstveno dokazana zveza (Bowlby 1953, Spitz 1976, po Brajša, 1993, str. 9) med
interpersonalno komunikacijo in psihomotoričnim razvojem, nagnjenostjo k obolevanju in
smrtnosti otrok …/Interpersonalna komunikacija je neposredno povezana tako z razvojem kot z
delovanjem možganov.˝ (Brajša, 1993, str. 9)
Brajša se naslanja na razmislek Johna C. Ecclesa, ki trdi, da so v delu možganov, imenovanem
liasonski možgani, posebne tvorbe – moduli, ki delujejo povsem drugače kot drugi deli
možganov. Ti moduli namreč delujejo po zakonih izmenjave informacij in ne po izmenjavi
materije in energije. Ob pomoči naših receptorjev in modulov prihajajo podatki iz fizikalnega
sveta v naš zavestni svet, torej v naša zunanja čutila, notranja čutila (misli, čustva, spomini …) in
v našo osebnost (jaz, duša, volja). Skozi module sprejemamo in pošiljamo sporočila v zunanji
svet, kot pravi Brajša – od intenzivnosti in kvalitete medsebojne komunikacije je odvisno
aktiviranje modulov, to pa pomeni tudi razvijanje in delovanje naših možganov. Pravi tudi, da
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mora šola prispevati k razvoju učenčeve osebnosti. To pa doseže tako, da mora biti v
komunikaciji med učitelji in učenci dovolj prostora za diferenciranje, eksperimentiranje,
svobodno ponovno približevanje in individualizacija. Tak pogovor dovoljuje drugačno mišljenje
in izražanje, torej ne spodbuja ponavljanja enega in istega. Učenec se zaveda, da so njegove
izkušnje prav tako pomembne, ne gre za pomembnost izkušenj starejšega člana. Poskušamo mu
vzbuditi zanimanje za nas in vsebino razgovora. S tem mu namreč omogočimo, da razvija svoj
stil in postane samostojen. V knjigi tudi omeni pomembnost aktivnega pogovora pri razvoju
identitete. Zanj je to pogovor, ki ima pobudo aktivnega sodelovanja, ki temelji na želji po
pogovoru in sodelovanju v dialogu. Človek, ki se zna pogovarjati ima razvite možgane, saj so
njegovi moduli aktivirani, možgani pa posledično kreativni. Njegova osebnost je torej
prostovoljno navzoča pri dialogu, diferencirana s svojimi izkušnjami, ponazarja konstantno
vedenje, njegova identiteta pa sprejema in daje, je aktivna, torej sodeluje.
Pogovor je torej pomemben za razvoj možganov. Poleg tega pa je prav tako pomemben za razvoj
osebnosti, identitete in za dokončno izoblikovanje človeka.
Brajša (1993) opisuje, kako je pogovor pomemben za razvoj naše osebnosti. Vse to človek
doseže preko štirih stopenj: diferenciranja, eksperimentiranja, ponovnega približevanja in
individuacije. Pri diferenciranju, torej postopnem sprejemanju različnosti v medsebojnem
komuniciranju, prehajamo iz simbiotične zlitosti z drugim v diferencirano različnost od njega. Z
eksperimentiranjem ne prevzemamo izkušenj drugih, temveč si pridobimo lastne izkušnje. Sledi
stopnja ponovnega približevanja, ki pomeni, da se po začasni oddaljitvi ponovno približamo in
dotedanjo prisilno ter pasivno navzočnost spremenimo v aktivno in prosto izbrano. Z zadnjo
stopnjo pa preidemo na konstantno in kontinuirano vedenje. Vse to se dogaja preko
komuniciranja z drugimi. Kako se to preslika na šolski sistem? V šoli mora biti dovolj prostora
za vse te štiri stopnje. V takem pogovoru spodbudimo učenca, da izraža svoje mnenje, dovolimo
divergentno razmišljanje, ne spodbujamo ponavljanja enega in istega in poudarjamo pomen
poslušanja. Učencu ne vsiljujemo svojih lastnih idej in mnenj, priznavamo torej njegovo
individualnost. Omogočimo mu, da razvije svoj stil življenja in vedenja, neodvisno življenje,
samostojno kritično mišljenje. Učenci, ki tega ne dosežejo, so pasivni in neodločni. Da bi učenec

17

Hasić, I.: Metoda razgovora skozi presojo učiteljev in študentov, Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2012

razvil svojo identiteto, mora ne le znati sprejemati informacije, temveč jih tudi znati dajati. To
dosežemo preko medsebojnega zaupanja, enakovredne pozicije obeh udeležencev pri pogovoru.
Gre za aktiven pogovor, torej pogovor, ki ima neko pobudo aktivnega sodelovanja. Kot pravi
Brajša: ˝pogovarjati se z drugimi je značilnost pogovora, ki omogoča razvoj identitete˝. Mnogi
imajo namreč težave pri dialogu, saj niso zmožni obojestranske aktivnosti, ki jo dialog vsebuje.
Od faze razvoja identitete je odvisen tudi odnos, ki ga ima posameznik do šole. Oseba, ki ima
negativno razvito identiteto, se šoli upira in se vede destruktivno ne glede na pobudo. Tisti z
nepopolno identiteto so pasivni, dajejo pa le tisto, kar se od njih zahteva za minimalni standard
znanja. Osebe s pozitivno identiteto pa so aktivne, ustvarjalne in polne ambicij. Človek torej
skozi učni proces postane na nek način dodelan. V to vključujem naslednje pojave: aktivirani
moduli in kreativni možgani, diferencirana s svojimi izkušnjami navzoča oseba, ki daje in
sprejema, je aktivna, sodeluje in sebe sprejema.
Učne stopnje, ki nas pripeljejo do kvalitetnega pogovora, pa so naslednje: učenje
komunikologije, prepoznavanje lastne komunikacije ter učenje kvalitetnega komuniciranja
(metakomunikacija).
Naj navedem primer, ko učencu podamo neko novo informacijo. Cilj je, da jo učenec usvoji.
Kakšen napor je za doseganje tega cilja potreben, dokazuje naslednje dejstvo: učencu
informacijo kodiramo (pretvorimo v besede) in mu jo sporočimo (izgovorimo). Ta nas najprej
mora slišati in razumeti (tu moramo paziti na motnje, ki so lahko prisotne npr. šum, nejasen in tih
govor ali pa nerazumljiva vsebina). Slišano mora nato dekodirati in interpretirati. Izpostaviti je
treba, da se lahko njegova interpretacija sporočila ne ujema s poslanim, zato je tu pomemben
učitelj kot vodja pogovora, ki bo opazil nerazumevanje sporočila in ga preko ustrezne metode
korigiral. Sporočila je zato treba čim bolje konkretizirati, seveda glede na stopnjo učenčevega
razvoja.
Na evropski konferenci o jezikih šolanja (novembra leta 2007 je v Pragi potekala konferenca z
naslovom Jeziki šolanja v evropskem okviru učnih jezikov: učenje, poučevanje in ocenjevanje)
so opozorili na izjemen pomen spodbujanja jezikovnega izražanja pri vseh učnih predmetih.
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Opozorila so bila naslednja:
˝Obvladovanje teh možnosti štejejo med ključne medpredmetne spretnosti, pri tem opozarjajo, da
je treba razlikovati med jezikom komunikacije o že naučenem (ko učenci pripovedujejo, nekaj
opisujejo …) in med jezikom pridobivanja, oblikovanja znanja (ko učenci razpravljajo,
utemeljujejo svoje poglede, svoje pristope k reševanju problemov, izmenjujejo argumente, jih
primerjajo z drugimi, se pogajajo o pomenu, izražajo domneve, jih preverjajo …). V drugem
primeru so jezikovne oziroma govorne zmožnosti nujen pogoj za nadaljnje učenje. Prav
povezave med komunikacijo in učenjem, med pogovorom in kakovostjo znanja, zlasti pa
pripadajočih teoretskih osnov, se po mnenju udeležencev konference sesavljalci učnih načrtov v
različnih evropskih državah še ne zavedajo v zadostni meri.˝ (Marentič - Požarnik in Pregelj Plut 2009, str. 12).

4.6 Raziskave o učni metodi razgovora
Iz številnih raziskav je bilo ugotovljeno naslednje:
-

Učitelji med učno uro postavljajo zelo veliko vprašanj ne glede na tip učne ure (razlaga
nove snovi, ponavljanje in utrjevanje …).

-

Najpogostejša vprašanja so nižje spoznavne ravni.

Marentič - Požarnik in Pregelj - Plut (2009) omenjata domačo raziskavo iz leta 1978, ki je
temeljila na Flandersovi analizi razredne interakcije. Učitelji, ki so sodelovali pri raziskavi, so
povprečno zastavili 86 vprašanj na učno uro. Tuje raziskave prav tako kažejo povprečje več kot
80 vprašanj na uro.
Raziskava je potrdila težavo pri kvaliteti postavljenega vprašanja, saj je bilo vprašanj višje ravni
le 20 %. Najpogostejša so torej vprašanja po razumevanju, analizi in po sintezi. Pomembno je
izpostaviti to, da je pri 17 % vprašanj višje kognitivne ravni prišlo do daljšega učenčevega
odgovora. Bilo pa je tudi nekaj nepopolnih odgovorov (7,6 %), 7, 6 % vprašanj pa je ostalo brez
odgovora. Če to primerjam z vprašanji nižjega nivoja, kjer je bilo 3,6 % nepopolnih odgovorov
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in 4,8 % vprašanj brez odgovora, lahko vidimo, da je pomembno postaviti vprašanje, ki je na
višji kognitivni ravni, a je hkrati na ustrezni stopnji razumevanja učenca.
V ZDA so bile zelo popularne opazovalne sheme FIAS – Flandersove analize besedne
interakcije. Opazovanje je temeljilo na ugotavljanju, kdo ima pobudo za razgovor, kdo se odziva
in kako.
˝Dobljeni rezultati so se v veliki meri ujemali z izsledki številnih podobnih tujih raziskav.
Potrjen je bil primer t.i. ˝zakona dveh tretjin˝ (Marentič - Požarnik in Pregelj - Plut, 2009, str.
95).
Raziskave tudi kažejo, da se lahko v razredu pojavljata dve skupini razgovora. Prvi je
tradicionalni, ki poteka v petih fazah:
-

Učitelj postavi vprašanje, na katerega ve odgovor.

-

Nato pokliče učenca, ki bo odgovarjal.

-

Sledi kratek odgovor.

-

Učitelj potrdi pravilnost odgovora ali ga zanika.

-

Sledi postavitev novega vprašanja, ki se ne nanaša na prej postavljeno vprašanje.

Po Gutierrezovi pouk s takšnim pogovorom ni tradicionalen, ampak kar monološki, saj učitelj
sam izbira temo, učitelj pokliče učenca in ga pogosto tudi prekine, ne upošteva učenčevih
predlogov ipd. Če malo pomislimo, kam vodi takšen razgovor, hitro ugotovimo, da učence ne
spodbudi k razmišljanju, predvsem če učitelj poda odgovor, ki ga učenec ne pozna, ali pa pokliče
učenca, ki odgovor ve. Učenci se navadijo na to, da ne potrebujejo razmišljati o nekem
problemu, saj ga bodo slej kot prej izvedeli od drugih prisotnih (Marentič - Požarnik in Pregelj Plut, 2009, str. 97).
Druga vrsta pogovora je pristni pogovor. Slednji daje vse tisto, kar ima sodobna šola za cilj.
Učenci so povezani s problemom preko svojih izkušenj, tako lahko vključijo že usvojeno znanje,
vedo, da ni enega pravilnega odgovora, zato razmišljajo divergentno, podajajo nove podteme in
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še mnogo drugih prednosti obstaja. Tak pouk lahko poimenujemo tudi dialoški pouk (Marentič Požarnik in Pregelj - Plut, 2009).
Kako pa poteka diskusija, ki jo imajo učitelji za primerno in učinkovito, je raziskovala
Langerjeva. Požarnikova in Plut-Pregelj (2009) sta predstavili rezultate raziskave. Langerjeva je
namreč ugotovila, da učitelji v uspešnih razredih obravnavajo vse učence kot enakovredne,
dialog jim služi za poglabljanje razumevanja, učenčeva vprašanja dojemajo kot naraven del poti
razumevanja in ne kot neuspešno učenje, učencem dovolijo preučevanje problema z več zornih
kotov in podpirajo učence, ki se lotijo izzivalnih nalog.

4.7 Didaktična navodila glede uporabe metode razgovora
Poljak (1990, str. 105) poudarja pomen dvosmernosti razgovora. Tako kot velja, da učitelj
postavi vprašanje in od učenca dobi odgovor, velja tudi dejstvo, da se v procesu pouka oboji
˝znajdejo˝ v obeh vlogah. Tako spraševalca kot tistega, ki odgovarja. Pomembno je vzpostaviti
pozitiven odnos, kar pomeni, da je učitelj pozoren in občutljiv na učenčeve odgovore in
vprašanja.
Če povzamem, je torej potrebna neka povratna informacija, ki mu bo dala podatek o sami
kvaliteti njegovega odgovora/vprašanja. Ko učenec odgovori, je najmanj potrebno, da se mu na
odgovoru zahvalimo, saj je pouk timsko delo, ne pa neka storitvena dejavnost. Napačno je tudi
sugeriranje odgovora, kot na primer: muuuu … muuu … mucaa ..., kot tudi neprestano
ponavljanje učenčevega odgovora, razen če gre za del odgovora, ki je v trenutku učnega procesa
izrednega pomena in ga je potrebno ponoviti in ponovno poudariti. Potrebno je učencem ponuditi
možnost, da sami postavijo vprašanja. Lahko sebi, učitelju ali sošolcem. Vprašanja so namreč del
učenčeve duhovne potrebe, radovednosti ter notranjih dilem učenca glede učnega problema.
Nedorečeno oziroma pomanjkljivo je vedenje učitelja, ki pri učnem procesu izključuje izjeme in
posplošuje, ko izpušča pomembne razloge in posledice, ko izkrivlja nepreverjena mnenja in
nedopustne predpostavke. Pomembno je torej ravno nasprotno, da učitelj konkretizira, dopušča
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izjeme in razumevanje, sebe dopolnjuje z drugimi, vključuje navajanje razlogov in posledic
učencev in da preverja vnaprej oblikovana mnenja in predpostavke.
Učiteljeva komunikacija mora biti preprosta, torej kratka, prepoznavna in konkretna, pregledna,
jedrnata in zanimiva. Pri slednji mislim na neposredno komunikacijo, ki je osebna, podkrepljena
s primeri in je vizualizirana. Učitelj mora dajati ustrezne povratne informacije. Vprašanje si
lahko pripravi vnaprej in tako prepreči, da bi izgubili rdečo nit pogovora. Z učenci lahko vadimo
postavljanje kakovostnih vprašanj, pustimo jim dovolj časa za odgovor, po potrebi pa vprašanje
podkrepimo z nekim dodatnim vprašanjem. Poskrbimo za to, da postavimo eno vprašanje, torej
ne kopičimo več nepotrebnih vprašanj naenkrat. Učenčeve odgovore pa uporabimo za
postavljanje nadaljnjih vprašanj.

Woolfolk (2002, str. 300) predstavi pomembne elemente razgovora v razredu:
-

Manj vprašanj s ˝poznanim˝ odgovorom. Večina diskusije je osredotočena na vprašanja,
na katera lahko odgovorimo z več pravilnimi odgovori.

-

Odzivnost na prispevke učencev.

-

Povezana razprava.

-

Izzivalna, vendar neogrožujoča atmosfera.

-

Splošna udeležba z vrstnim redom po izbiri.

4.8 Metoda učnega razgovora v povezavi s kakovostnim učenjem in
znanjem
Izobražen človek je tisti, ki ima v sebi znanje in ima razvite različne sposobnosti. Znanje ni le to,
da se o neki tematiki spomnimo, da smo jo obravnavali. To je ravno tako kot da srečamo neko
osebo, ki nam je znana, ne moremo se pa spomniti od kod.
Poljak (1990) opredeli znanje kot sistem ali logični pregled dejstev in posplošitev o objektivni
realnosti, ki jih je človek usvojil in jih trajno zadržal v zavesti.
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Pomembnost uporabe znanja opisuje Flisar, ki pravi:
˝Znanje je nekaj, kar sem kopičil v obliki podatkov, teorij, misli drugih ljudi, zato je zvečine
ostalo zunaj mene, ločeno od mene, namesto, da bi se v meni razraslo v nekaj novega in postal
integralni del tistega, kar sem postajal. ˝ (Flisar 1991, po Novak M., 2005).

Torej znanje niso le podatki, ki smo jih spominsko dobro shranili, ampak je potrebno s temi
podatki tudi operirati.
To, da se znanja spomnimo, je najnižja kakovost znanja, za katero je značilen ravno zgoraj
naveden primer o osebi, ki nam je znana in neznana hkrati. Znanje nato lahko prepoznamo,
povežemo ga z nekim dejstvom, a ga še vseeno ne znamo pojasniti. To, da pridemo do stopnje
operativnosti, pa pomeni, da oseba usvojeno znanje uporablja v konkretnih situacijah. Zahtevan
postopek zna razložiti tudi na novih primerih. Najvišja stopnja, ki jo oseba lahko doseže, pa je
ustvarjalno znanje. To pomeni, da je človek sposoben na podlagi svojega lastnega znanja,
osmisliti nove poti za reševanje nekega problema. Pomemben pa je tudi razvoj senzornih,
praktičnih, intelektualnih sposobnosti in sposobnosti izražanja (Poljak, 2009).
Strmčnik (2001) razpravlja o vlogi učenčevega vprašanja glede na model poučevanja. Torej, če
gre za nek transmisijski model (enosmerno, pretežno verbalno demonstracijsko posredovanje
učnih vsebin …), so učenci pasivno receptivni, nekaj malega dojamejo, večino pomembnih
dejstev pa slabo ˝skladiščijo˝. Poleg tega, da učence seznanimo s posplošeno prakso, je zelo
pomembno, da učenca navajamo tudi na kritično razmišljanje o le-tej.
Na eni strani imamo torej poučevanje, na drugi strani pa učenje. Oba procesa sta pri doseganju
učnih ciljev zelo povezana in pomembna. Brez učiteljevega poučevanja bi učenci spregledali
večino vrednotnih sestavin učnih vsebin (Strmčnik, 2001).
Valenčič – Zuljan (2003) ravno poudari povezavo, ki pravi, da ima glede na model poučevanja
učenčevo vprašanje različno vlogo v učnem procesu.
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4.9 Pomen zaporedja vprašanj in strategije vodenje razgovora
Vprašanja ne smemo označevati za nekakovostna, če so na primer vprašanja zaprtega tipa.
Pomembno se je zavedati, da je ravno takšno vprašanje v določeni situaciji učnega procesa lahko
nujno potrebno. Poleg ravni je pomembno tudi to, kako si nadaljnja vprašanja sledijo, kako se
učitelj odzove na učenčev odgovor, katere spodbude uporabi in ali učencu ponudi dovolj časa za
razmislek.
Učitelj uravnava pravilnost zaporedja vprašanj tako, da se zaveda, kdaj preide iz bistvenih ciljev
ure na nebistvene, zaveda se, kdaj da učencem premalo časa, kdaj sam odgovarja na vprašanja
ipd. Kot lahko vidimo, gre za proces lastnega razumevanja postopkov, ki jih pri uri naredimo. Le
tako lahko nato popravimo napake in izboljšamo svojo strategijo. Če postavimo učencu preveč
široko vprašanje, je pomembno razstaviti ga na več preprostejših. Kot pravita Požarnikova in
Pregelj Plut (2009, str. 116), gre za sistem lijaka oziroma proces kanaliziranja, ko zaporedje
vprašanj in učenčeve odgovore vodimo v pravo smer. Spraševanje in pridobivanje odgovorov pa
si učitelji lajšajo z različnimi pristopi. Ponudijo dopolnjevalno vprašanje, navežejo naslednje
vprašanje na učenčev odgovor ipd.
Ključno je vnaprej pripraviti vprašanja, a kljub temu biti fleksibilen in se odzivati glede na
učenčeve odgovore. Torej je možna rešitev postaviti si ključna vprašanja za neko učno vsebino.
Povežem lahko misel Felbigra, ki sem jo omenila v enem izmed prejšnjih poglavij: učitelj mora
dati možnost popravka nepopolnega odgovora tudi drugim učencem. Tako bo ˝popoln˝odgovor
rezultat skupinskega dela.
Kot lahko vidimo, gre za splet mnogih učiteljevih spretnosti, med katere sodi tudi držanje ˝rdeče
niti˝ skozi učno uro, prepoznavanje učenčevega predznanja in mnoge druge spretnosti, in ne le za
postavljanje dobrih vprašanj.
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4.10 Učiteljevi odzivi na učenčeve odgovore in spodbujanje k
postavljanju vprašanj
Velikokrat se oseba, ki ni prepričana v svoje znanje, ne želi izpostavljati. V takšnih primerih tudi
postavljanje dodatnih vprašanj ne ˝obrodi sadov˝ in učenca prisilijo na to, da ne razmišlja o
vsebini, temveč ugotavlja, kaj je želen odgovor. Ne le, da prikrijejo svoje neznanje, včasih
prikrivajo tudi svoje ideje.

Britanska raziskovalca David in Heather Wood sta ugotovila, da so bile alternativne izjave ali
trditve uspešnejše pri spodbujanju govora in njegove kakovosti kot vprašanja (Marentič Požarnik in Pregelj - Plut, 2009, str. 120).
Namesto vprašanja lahko uporabimo kratko zgodbo, ki učenca asocira na nek učni problem,
učence povabimo, da nam povedo lastno izkušnjo ipd. S tem, ko nekaj izjavimo, učenca
spodbudimo in mu hkrati dajemo povratno informacijo o njegovem govoru.
Pri pouku lahko razlikujemo med organizacijskimi in vsebinskimi vprašanji. Zelo redka pa so
vprašanja, ki jih učenci postavijo, medtem ko jim razlagamo novo snov, z namenom, da izvejo
tisto, kar jih zanima. Z zanimivim pristopom lahko tudi to težavo rešimo. Namesto da učencem
nudimo standardne postopke, lahko uvedemo nekaj novega. Namesto tipične metode dela z
besedilom, kjer učenci na enem mestu dobijo vse potrebne informacije, lahko učencu postavimo
problem na začetku ure, učenci pa skozi uro sprašujejo tisto, kar jih o tej tematiki zanima,
odgovore iščemo skupaj preko različne literature. In ravno tu se lahko izkažemo kot dobre vodje
razgovora.
V raziskavi po Flandersu leta 1979, ki sem jo že omenila, so ugotovili, da učenci sprašujejo zelo
malo: 1,5 % v primerjavi s številom učiteljevih vprašanj (Marentič - Požarnik in Pregelj - Plut,
2009).
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Učence lahko spodbudimo že s tem, ko izrazimo veselje ob njihovem vprašanju, pa tudi celo s
tem, ko priznamo, da odgovora sami ne poznamo. S tem vzpostavimo ozračje zaupanja, da smo
vsi osebe, ki se skupaj učimo in ustvarjamo prijetno razredno klimo.
Marentič - Požarnik in Pregelj - Plut (2009) navajata, da že s tem, ko učitelj počaka vsaj tri
sekunde pred učenčevim odgovorom, naredi ogromen napredek. Pojavijo se namreč izrazite
spremembe v učenčevi uporabi jezika in logike, kot tudi v učiteljevih stališčih in pričakovanjih.
Učitelji namreč posledično zastavijo manj vprašanj, ta pa so kompleksnejša, dodatni čas učitelju
ponudi priložnost, da res slišijo učence, odzivi postanejo prožnejši in razširi se vloga učencev,
saj se vključujejo v razgovor.
Učitelj lahko z načinom odzivanja vpliva na učenčevo nadaljnje sodelovanje. Tradicionalni
pogovor poteka tako, da učitelj postavi vprašanje, sledi učenčev odgovor in nato učiteljeva
povratna informacija. Praviloma je slednja kratka, npr. : da, tako je, …
Poudarjene pohvale so primerne, če je vprašanje res zahtevno ali pa gre za odličen odgovor
učenca, ki ima sicer učne težave. Pridemo pa lahko do situacije, ko s pretirano pohvalo pri
učencu dosežemo nasprotni učinek; učenec v takšnem primeru lahko misli, da podcenjujemo
njegove zmožnosti.

V uvodu sem omenila, da so me med prakso zmotile nekatere situacije v razredu. Med
opazovanjem učne ure sem namreč opazila pogosto prekinjanje učenčevega odgovora. Učenec
tako nima možnosti razmisleka, ne sliši sebe in ne učitelja, s tem pa mu tudi odvzamemo
možnost, da svoj odgovor popravi, dopolni in ga izboljša. Če pa gre za situacijo, ko učenec daje
nevmesne pripombe, je prekinitev v tem primeru pomembna (Marentič - Požarnik in Pregelj Plut, 2009, str. 145).
Učiteljeva reakcija na učenčev odgovor je različna.
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Ko učenec pravilno odgovori na vprašanje ali pa deloma pravilno, je naš odziv lahko razširjena
pohvala, lahko damo kratko potrditev, lahko pa nudimo pomoč pri izpopolnjevanju odgovora.
Učenca lahko vodimo mi, lahko pa vključimo še ostale prisotne.
Med prakso sem opazila tudi pogosto parafraziranje in ponovitve odgovora. Ko sem učiteljico
vprašala, zakaj uporablja ponovitev, mi je odgovorila, da učenec govori tiho in ostali učenci ga
ne slišijo dovolj jasno. Pojavilo se mi je vprašanje, ali ni potem bolje, da učenca sproti navajamo
na dovolj glasen in razločen govor, kot da mu delo olajšamo s tem, ko njegov odgovor ponovimo
sami?
Marentič - Požarnik in Pregelj - Plut prav tako omenjata raziskavo, ki so jo nedavno izpeljali v
Sloveniji. Prišli so do rezultatov: učitelji so največkrat ponovili učenčev odgovor (28 %), sledila
je kratka povratna informacija (27 %), prehod na naslednje vprašanje (11 %) in odziv, ko učitelj
sam pove odgovor (7 %) (Marentič - Požarnik in Pregelj - Plut, 2009, str. 149).

4.11 Zgodovina učne metode razgovora
Če bi se vprašali, kdaj je človek pričel s spraševanjem in iskanjem odgovorov, bi hitro ugotovili,
da se človek sprašuje odkar obstaja. Prvo spraševanje se je pojavilo zaradi nerazumevanja o vseh
mogočih dogajanjih v njegovi okolici. Čudili so se naravi, spraševali so se o dogodkih in stvareh,
ki so spremljali njihov vsakdanjik. Tako so prišli do situacije, ko so se spraševali vedno bolj.
Aristotel je videl vprašanje kot izvor filozofije.
˝Zaista, znatiželja, je, kao što je to slučaj i danas, podstakla prve mislioce na filozofska
posmatranja života. Njihovo čuđenje u početku se odnosilo na teškoće koje su se prikazale
njihovom umu; zatim, napredujući tako malo po malo, oni su proširili svoje ispitivanje na
značajnije probleme, kao što je postojanje meseca, sunca i zvezda, a najzad I na postojanje
svemira. A primetiti neku poteškoću i začuditit se znači priznati sopstveno neznanje …˝ (Jurić
1974, str. 11).
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Kot vidimo, se je tudi Aristotel ukvarjal s pomenom vprašanja z vidika pridobivanja znanja.
Predstavila bom razvoj učnih metod razgovora in njihove značilnosti.
Sokrat je razvil majevtični razgovor. Bistvo majevtičnega razgovora je v tem, da učenca preko
vprašanj vodi do nekega spoznanja. Sokrat je bil mnenja, da vsi odgovori izhajajo iz človekove
duše. Zelo znan je zapisan dialog med Menonom in Sokratom. Slednji namreč opredeljuje način
učenja tako, da se učenec ne uči, temveč se spominja tistega, kar že zna. Duša je tista, ki je
opazovala svet že pred samim rojstvom. Ko človek torej pride na svet, ne obstaja znanje, ki ga
njegova duša ni usvojila. Aristotel je temu nasprotoval, saj je drugače gledal na izvor znanja. Po
njegovem mnenju se Menon ni spominjal detajlov s pomočjo Sokratovih vprašanj, ampak trdi, da
je detajle ugotovil s tem, ko je gledal risbo (Jurić, 1974, str. 11, 12).
Bistvo majevtičnega razgovora je v tem, da od učitelja ne zahteva, da je posredovalec znanja,
temveč ga z dobro postavljenimi vprašanji in z opozarjanjem na neskladja privede do odgovora.
S tem ves čas opozarja učenca, da mora v procesu učenja razmišljati (Marentič - Požarnik in
Pregelj - Plut, 2009, str. 24).
Majevtični razgovor je metoda, pri kateri je učiteljevo dejanje odvisno od tega, kar učenci
povedo, torej je ključna lastnost učitelja poslušanje in odzivanje na učenčev odgovor (Marentič Požarnik in Pregelj - Plut, 2009, str. 25).
Krščanski teolog Sv. Avguštin (krščanski teolog in filozof, 354-430) je bil teolog, ki je imel zelo
sodobne nazore glede na obdobje v katerem je živel. Bil je človek, ki je verjel v pomembnost
dobrega medsebojnega odnosa med učiteljem in učencem pri učnem procesu učenja.
˝Avguštin zagovarja absolutne, nespremenljive resnice (Platonova tradicija), njegov pristop k
poučevanju in učenju pa je optimističen in globoko človeški. Zagovarja tezo, da mora človek
razumeti svet in samega sebe in da je razumevanje, ki ga dosegamo v procesu učenja, samo po
sebi dobro, učitelj, ki pomaga pri procesu učenja, pa dober. Če ni dober, ni učitelj. Temeljna
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metoda za doseganje razumevanja, ki izhaja iz medosebnega in vzajemnega odnosa ter
spodbude, je dialog.˝ (Marentič - Požarnik in Pregelj - Plut, 2009, str. 25).
Očitno je torej, da ni bil zadovoljen s tem, da je učitelj tisti, ki znanje prenaša na učenca. Jurić
(1974, str. 14) omeni Avguštinovo trditev: ˝Nitko nije toliko glup, da svog sina pošalje u školu,
da bi on naučio samo ono što učitelj misli.˝
Krščanstvo pa je v srednjem veku pomembno vplivalo na metodo razgovora. Svoboda pri
učenju je bila v tistem obdobju škodljiva. Vprašanja so bila le neko orientiranje, ki je vodilo do
odgovorov, to pa so bili odlomki Svetega pisma. Iz tega pristopa se je razvil katehetski razgovor.
To je oblika razgovora, kjer je učitelj posrednik znanja, je avtoriteta, ki učno snov razdeli na
vprašanja in odgovore. Učenci so se vsebine naučili dobesedno in jih na zahtevo učitelja
ponavljali.
Toda nastajajoče družbene razmere so zahtevale spremembo miselnosti šolskega sistema glede
pojmovanja znanja in učenja. Prišlo je namreč do pojava mislenosti, ki je dajala prednost
razumu in čutilom pred tradicionalnim pomnenjem. Posledično so se pričele spodbujati
dejavnosti kot so opazovanje, pozornost in mišljenje. Vse to je prispevalo k razvoju hevristične
razgovorne metode. Beseda hevrisko (grško) pomeni odkrijem, najdem. Toda če apliciramo to
metodo na učence, hitro pridemo do težave. Učenci namreč zaradi svoje raznolikosti (hitrost
odzivanja, hitrost spremljanja pojavov, pomanjkanje izkušenj, različna psihofizična razvitost itd.)
ne morejo vsega zaznati in opazovati. John Locke (angleški empiristični filozof in politični
mislec, 1632-1704) je poudaril vlogo vprašanj. V svojih delih tudi priporoča, da je učence
potrebno spodbujati pri postavljanju vprašanj. Napisal je celo, da na učenčeva vprašanja ne
smemo odreagirati grobo, ne smemo dovoliti posmehovanja. Učencu moramo odgovoriti na
način, ki mu je razumljiv. Opazoval je tudi razgovor med starejšimi osebami in učenci. Poudaril
je pomembnost odgovarjanja tudi na za nas odrasle nepomembnih vprašanj, kajti za učenca so
lahko ti odgovori značilnega pomena. Po njegovem mnenju se človek lahko nepričakovano
veliko nauči ravno iz otrokovih nepričakovanih vprašanj (Jurić 1974, str. 15).
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Pomemben reformator avstrijskega šolstva je bil Felbiger (1724–1778). Za spraševanje je
uporabil izraz kateheziranje. Menil je, da se v pogovoru razčistijo napačne sodbe. Skliceval se je
na Sokratsko metodo razgovora, vprašanjem pa je dodal dve novi funkciji, in sicer: pridobivanje
znanja in razvijanje umskih sposobnosti. Nasprotoval je tedanji šolski politiki, ki je s politično
ustavo iz leta 1805 prepovedala uporabo razvijajočega razgovora na trivialkah, saj so učitelji po
njihovem mnenju bili nesposobni vodenja le-tega. Za tem se krije dejstvo, da bi učinek takšnega
pogovora na podeželskih šolah, ogrožal otroke podložniškega stanu. Poudaril pa je to, da se
slabši odgovori nadomestijo z boljšimi odgovori drugih učencev in ne z odgovorom učitelja
(Marentič - Požarnik in Pregelj - Plut, 2009, str. 27).
Pomemben delež pri razvoju učne metode razgovora sta dala tudi pedagoga Johann Heinrich
Pestalozzi (1746–1827) in Adolf W. Diesterweg (1790–1866). Prvi je pomembno prispeval s
svojim mnenjem, da je treba učencu postavljati kratka, jasna in razumljiva vprašanja. Z dolgimi
razlagami po njegovem mnenju učenca ohromimo, velika napaka pa je tudi ponovitev
učenčevega odgovora ter parafraziranje. Diesterweg pa je bil zagovornik pouka, ki temelji na
dveh metodah, in sicer na predavanju in razgovoru. Pomembne spremembe v mislenosti so se
pojavile v začetku 20. stoletja, ko so kritiki tradicionalnega pouka pričeli zagovarjati
samostojnost učencev. Izpostavila se je pomembnost poslušanja učencev med razgovorom,
kritizirali pa so odvisnost razgovora od učiteljevih vprašanj. Hugo Gaudig (1860–1923) je ostro
zavračal pomembnost učiteljevih vprašanj pred pomembnostjo učenčevih. Skrbelo ga je slabo
postavljanje učiteljevih vprašanj. Empirične raziskave iz osemdesetih let 20. stoletja kažejo, da
na kakovost in količino učenčevega govora poleg učiteljevih vprašanj vplivajo tudi njegova
mnenja in trditve. Sledile so spremembe pod vplivom feminologije, ki so večjo pozornost dajale
jeziku in govoru pri nastajanju znanja. Ne gre pa spregledati slovenskega pedagoga Stanka
Gogala, ki je postavil temelje metodiki v delu Temelji obče metodike. Po njegovem mnenju
proces izoblikovanja izobrazbe poteka v dveh stopnjah: zunanja (gre za stik z objektivno
resničnostjo) in notranja (gre za osebno predelavo vsebine). Poglavitna je učenčeva dejavnost in
učiteljev govor ter jezik. Pri učencu je potrebno vzbuditi dvom, ki ga bo pripeljal do tega, da se
vpraša (Marentič - Požarnik in Pregelj - Plut, 2009, str. 28).
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4.12 Učenčeva vprašanja pri pouku
Tradicionalen način pouka je temeljil na faktografskem učenju. Učitelj je bil tisti, ki je znanje
posredoval, učenec pa tisti, ki je informacije sprejemal pasivno.
V sferi izobraževanja je zelo znan ˝zakon dveh tretjin˝, ki ga je postavil Flanders skozi številne
raziskave. Ta zakon nam pravi, da učitelja zaznamujeta kar dve tretjini govora v razredu
(Marentič - Požarnik, 1987). Prav tako je bilo ugotovljeno, da učitelj postavi povprečno od 300
do 400 vprašanj v štirih urah, med katerimi je zelo malo takšnih, ki bi spodbudila učence k
poglobljenjemu razmišljanju (Marentič - Požarnik in Pregelj - Plut, 1980).
Če povzamem, učenec torej odgovarja na veliko vprašanj, ki se nanašajo na znanje, razumevanje
in uporabo usvojenih dejstev, zelo malo pa mora učenec analizirati, sintetizirati in vrednotiti.
Pojavi se mi vprašanje, kako bo torej učenec prišel do tega, da bo sam postavljal vprašanja, ki
bodo zajemala analizo, sintezo in vrednotenje, če tega ni deležen od učitelja. Vprašanja namreč
morajo v učencu vzbuditi zanimanje, spodbuditi kritičnost, pomagati oblikovati mišljenje, odkriti
vrzeli v znanju in še marsikaj drugega. Učitelj lahko učenca pripravi do postavljanja kakovostnih
vprašanj skozi uvajanje različnih strategij postavljanja vprašanj. Z učenci o različnih strategijah
razpravlja ter pripravi priložnost, da učenci postavljajo različna vprašanja. S tem, ko učencu
pokažemo zanimanje za njegova vprašanja, ko ga spodbudimo z dodatnimi vprašanji o neki
tematiki, s tem, ko mu dopustimo dovolj časa za odgovor, mu pokažemo zaželjenost učenčevih
vprašanj pri pouku.
Pomembno je torej, da učitelj s pravilno postavitvijo kakovostnih vprašanj vpliva na učenca, da
ga metodo postavljanja kakovostnega vprašanja ˝preslika˝ na učenca.
Valenčič - Zuljan (2004) v svojem članku omenja načine, kako učenca spodbudimo k
postavljanju vprašanj. Poudarek je predvsem na medsebojnem sodelovanju učitelja in učencev. S
tem namreč ustvarimo ugodno razredno klimo, ki je do učenčevih vprašanj odprta. Poudari tudi
tisto, kar sem omenila v prejšnjem odstavku, in sicer ˝vajeniški model˝; učenec z opazovanjem
učitelja ˝izpili˝ svoje spretnosti pri postavljanju vprašanj. Poleg potrebe, da postavljamo čim več
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vprašanj višjega kognitivnega nivoja, je potrebno oblikovati naloge problemskega tipa, ki so
učencem v izziv, in jih navajati na čim večjo samostojnost pri delu. Spodbuda pa je učencu lahko
že sodelovanje pri izbiri tematike in načina obravnavanja. Z učenci se o postavljanju vprašanj
pogovarjamo, navajamo jih na diskusijo o izbrani temi.
Poljak (1990) opiše diskusijo (polemika, debata, razprava) kot najvišjo obliko razgovora. Pri tem
razgovoru se izpostavijo različna mišljenja, izpodbijajo se argumenti sogovornika z novimi
argumenti, iščejo se nove rešitve itd. Temeljno je torej, da učenec zelo dobro obvlada tematiko
razgovora, dopolnjuje predhodnika, povezuje stvari, sebe izpostavi kot dobrega govorca, ki
spoštuje bonton verbalne dvosmerne komunikacije. Učencem je takšna oblika razgovora velik
izziv, pokaže pa njihovo samozavest glede poznavanja določene snovi.

Kot primer spodbude lahko uporabimo spodbujevalne karte (Woofolk, 2002, str. 298), ki jih
omeni tudi Valenčič - Zuljan (2004). Učenec dobi karto, ki mu prikazuje možnost oblikovanja
vprašanja. Učenec ga zastavi sam in nanj tudi odgovori. Delo lahko poteka tudi v paru.
Vprašanja za razumevanje: Opiši … s svojimi besedami., Kaj pomeni …?, Zakaj … je
pomemben?, itd ...
Vprašanja za povezovanje: Pojasni zakaj … in kako …, Kako sta si … in … podobna/različna?,
Kako lahko … uporabimo za …? (Woolfolk, 2002, str. 298).
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5 EMPIRIČNI DEL
5.1 Opredelitev problema
V teoretičnem delu sem opredelila učno metodo razgovora in predstavila pomembnost vpliva
omenjene metode na kakovost učenčevega učenja in znanja. Mnogi strokovnjaki so se ukvarjali
s problematiko kakovostne uporabe metode razgovora kot npr. Barica Marentič Požarnik (2009)
knjigi Moč učnega pogovora, Vladimir Jurić (1974) v knjigi Učenikovo pitanje u savremenoj
nastavi, Martin Kramar (2009) v knjigi Pouk, Pavao Brajša (1993) s svojo Pedagoško
komunikologijo ter mnogi drugi.
Vsak pedagog bi moral poznati ustrezne načine odzivanja na učenčeve odgovore, pobude, ideje
in vprašanja, ki se pojavijo, in jih znati uporabljati v konkretnih situacijah. Poleg tega, da učitelj
zna postaviti ustrezno uvodno vprašanje, je zelo pomembno, da pozna korake v nadaljnjem
izpeljevanju razgovora. To dvoje je del širše celote, ki prispeva h kakovostni izvedbi metode
razgovora v razredu.
Zanima nas, katera znanja morajo učitelji po njihovi presoji posedovati, da kakovostno vodijo
učno metodo razgovora. Zanimala me bo njihova presoja o najpogostejšem odzivu na učenčeva
vprašanja in odgovore. Zanimalo me bo tudi, kaj jih pri uporabi učne metode razgovora najbolj
ovira in kje vidijo vzrok za oviro. Nato bo sledilo opazovanje pogostosti uporabe različnih vrst
odziva pri pouku izbranih učiteljev in primerjava z njihovo presojo v anketi.
Posebno pozornost bom namenila še mnenju študentov 4. letnika razrednega pouka Pedagoške
fakultete v Ljubljani glede učne metode razgovora.
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5.2 Cilji raziskave
Cilji moje raziskave so pridobiti odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja:
-

Katere učne metode so po mnenju učiteljev in študentov najpogosteje uporabljene pri
izvajanju učnega procesa?

-

Kako študenti in učitelji ocenjujejo lastno usposobljenost obvladovanja učne metode
razgovora?

-

Katera znanja je po mnenju učiteljev in študentov potrebno imeti, da bi kakovostno vodili
učno metodo razgovora?

-

Kaj je učiteljem in študentom v pomoč in kaj jih ovira pri uporabi metode razgovora?

-

Kako se učitelji najpogosteje odzivajo na učenčeve odgovore in vprašanja?

-

Kateri odziv na učenčeve odgovore in vprašanja so učitelji med mojim opazovanjem
njihove učne ure najpogosteje uporabili?

-

Kako pogosto se učitelji odzivajo s kratko povratno informacijo (npr. aha, da, bravo, tako
je …)?

5.3 Raziskovalna metoda
Uporabila bom kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.

5.4 Vzorec
V raziskavi je sodelovalo 5 učiteljic OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik in 66 študentov 4.
letnika razrednega pouka Pedagoške fakultete Ljubljana.

5.5 Pripomočki in postopek zbiranja in obdelave podatkov
Za raziskovalni del diplomske naloge sem uporabila anketna vprašalnika za učitelje in študente
ter kontrolno listo za opazovanje učnih ur.
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5.6 Postopek zbiranja in obdelave podatkov
Raziskava je potekala v treh korakih in sicer:
-

anketiranja študentov in učiteljev,

-

načrtno opazovanje učnih ur učiteljev s pomočjo kontrolne liste z namenom ugotavljanja
najpogostejšega odziva na učenčeve odgovore in vprašanja,

-

primerjava med presojo učiteljev, ki so jo podali v anketnem vprašalniku, in njihovim
dejanskim izvajanjem v razredu.

V proučevanje so bili zajeti naslednji razredi: drugi, tretji in trije četrti razredi OŠ narodnega
heroja Rajka Hrastnik. V vsakem razredu sem najprej prosila učiteljico naj izpolni anketni
vprašalnik. Nato sem s pomočjo kontrolne liste pridobila pogostost uporabe konkretnih načinov
odziva na učenčeve odgovore ter na njihova vprašanja. Sledilo je še zbiranje anketnih
vprašalnikov 66 študentov.
Anketiranje učiteljic in opazovanje njihovih ur na osnovni šoli je potekalo v mesecu aprilu 2011.
Opazovanje sem usmerila na ure slovenščine in sicer na obravnavo umetnostnega besedila.
Anketiranje študentov pa sem izvedla v mesecu februarju 2012.
Podatke sem analizirala s pomočjo frekvenc in odstotkov ter jih prikazala v obliki tabel.
Odgovori anketiranih so prikazani v pisni obliki.

Rezultate bom prikazala v naslednjih sklopih:
-

Najpogosteje uporabljene učne metode (po mnenju učiteljev).

-

Učiteljeva ocena pomembnosti in lastne usposobljenosti za vodenje učne metode
razgovora.

-

Mnenje učiteljev o potrebnih spretnosti, ki jih mora kakovosten vodja učne metode
razgovora imeti.

-

Mnenje učiteljev glede dejavnikov, ki vplivajo na kakovostno uporabo učne metode
razgovora.
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-

Ocena najpogostejšega učiteljevega odziva na učenčeve odgovore in vprašanja.

-

Učiteljev najpogostejši odziv med opazovano uro.

-

Najpogostejša uporabljena učna metoda po mnenju študentov.

-

Ocena študentov glede na pomembnost in lastno usposobljenost obvladovanja učne
metode razgovora.

-

Mnenje študentov o pomembnih spretnosti za obvladovanje učne metode razgovora .

-

Mnenje študentov glede ovir pri izvajanju učne metode razgovora.

6. Prikaz rezultatov in njihova interpretacija
6.1 Najpogosteje uporabljene učne metode po mnenju učiteljev
Zanimalo me je, katero učno metodo učitelji najpogosteje uporabljajo in zakaj. V primeru, da je
šlo za metodo, ki ni bila našteta, so jo lahko dopisali in obkrožili.
Tabela 1: Prikaz rezultatov najpogosteje uporabljene metode pri učiteljicah.
učne metode

frekvenca

metoda razlage

2

metoda razgovora

3

metoda z uporabo besedila

0

metoda prikazovanja

0

problemska metoda

0

metoda primera

0

drugo

0

skupaj

5
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Tri učiteljice so obkrožile, da gre za metodo razgovora. Kot razlog pa so navedle naslednje
argumente:
˝Metoda razgovora je po mojem mnenju najbolj praktična metoda. Pri pripravi vprašanj sem
spretna, torej se lahko na uro v kratkem času pripravim dovolj strokovno. V veliko pomoč so mi
učenčevi odgovori, saj tako lahko ugotovim, kakšno je njihovo predznanje, kaj jih zanima, kaj
razumejo napačno, včasih pa mi sami ponudijo vprašanje, ob katerem se tudi sama vprašam, ali
je možna še kakšna druga rešitev.˝
˝Zdi se mi, da je večina učnih vsebin primerna za to metodo. Razgovor lahko sproti prilagajam
glede na posameznega učenca (upoštevam znanje in sposobnosti, ki ga učenec ima). Moti me le
to, da imajo učenci včasih preveč vprašanj glede organizacijskih zadev in ne toliko glede same
vsebine, ki jo obravnavamo. Zdi se mi, da je učence vedno težje motivirati in zadržati zbrane ob
neki tematiki. Ko sem pripravljala okvirna vprašanja za posamezno uro, sem vedno pomislila,
katere dodatne dejavnosti vključiti, da jih motiviram. Sedaj pa počasi dojemam, da učence lahko
motivira že samo vprašanje, ki ga postavim. Če sem le dovolj ˝zvita˝, pripravim vprašanje, ki je
učencem izziv in ga vsi skupaj z veliko napora na koncu ure tudi rešimo. Včasih uporabim svoj
˝trikec˝, da končno vprašanje, ki bi učence privedlo do odgovora, pustim za naslednjo uro.
Neverjeten je občutek, ko se učenci radovedno sprašujejo in skupaj razmišljajo o možni rešitvi.˝
˝To je najbolj uporabna metoda. Vem, da je žalostno to, da na učiteljevo delo vpliva tudi osebno
življenje, toda večina se nas poslužuje z metodami, ki smo jih z leti dobro preizkusile in zvadile in
nam posledično vzamejo čim manj časa. Sem nasprotnica tradicionalne razlage učitelja, je pa ta
tudi ključen del metode razgovora. Pri neki točki učnega procesa se namreč pojavi del vsebine,
ki jo je otrokom potrebno razložiti in s ponavljanjem poskrbeti, da jo tudi usvojijo. Torej kljub
temu, da najpogosteje uporabljam metodo razgovora, je potrebno poudariti pomen prepletanja
metod. Poznam veliko učiteljic, ki se te metode ne poslužujejo pogosto, saj menijo, da je
potrebno preveč napora pri držanju rdeče niti pogovora in da je učinek ure manjši, kot pri
uporabi drugih metod.˝
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Učiteljice, ki so izbrale metodo razgovora, so torej poudarile pomen vključevanja učencev v
razgovor, hitro in učinkovito pripravo vprašanj in pomembnost prepletanja metode z drugimi
metodami. Poudarek je bil tudi na uporabnosti razgovora. Učitelj lahko preko razgovora ugotovi
predznanje, učno vsebino lahko poglablja, individualizira in diferencira. Izpostavljena pa je bila
tudi težava, kako učence obdržati zbrane pri razgovoru, saj se učenci velikokrat med uro
˝odmaknejo˝ od izbrane vsebine.
Menim, da bi to težavo učitelji lahko rešili tako, da bi tudi učence vključili v postopek izbiranja
vsebine, ki jo bodo obravnavali preko metode razgovora. Učence je treba motivirati tudi na
takšen način, da dobijo občutek, da sami prispevajo svoj delež k celoti in jim dati dovolj časa, da
o neki temi razmislijo, povedo svoje izkušnje. Poskušamo korigirati napačne predstave in šele
nato začeti graditi celoto naprej. Ena izmed učiteljic je tudi omenila težave z učenčevimi
organizacijskimi vprašanji. Nam se mogoče ta zdijo včasih nepotrebna, a za učence so še kako
pomembna. Uro lahko organiziramo tako, da del ure namenimo ravno tem vprašanjem. Tako je
ura organizirana, učence skozi uro vodimo in tako lahko posvetimo glavni del ure izpolnjevanju
ciljev, ki smo si jih zastavili.
Dve učiteljici sta izbrali metodo razlage. Kot razloge sta omenili naslednje:
˝Učence smo navadili na včasih pretirano motivacijske ure. Opažam, da si učenci vse manj
pomembnih stvari zapomnijo, vse bolj pa pričakujejo motivacijske ure, ob katerih se sprostijo.
Sama največkrat uporabim metodo razlage, še posebej ko gre za zahtevnejšo vsebino, ko učenec
sam ne more razumeti in mu je potrebno neko stvar razložiti. Učenci ob drugih dejavnostih
postanejo nemirni, težko sledijo, cilj ure velikokrat ni bil izpolnjen, kot bi lahko bil, zato
zahtevnejše metode redkeje uporabim. Po navadi problemsko metodo uporabim pri projektih,
ostale metode pa uporabljam kombinirano.˝
˝Največkrat uporabim metodo razlage, saj je ta pri večini vsebin tudi najbolj potrebna. Večino
znanj se v učnem procesu ne da doseči drugače, kot s preprosto razlago učitelja. Včasih dam
priložnost tudi učencu, ko se na neko tematiko vnaprej pripravi in jo potem razloži ostalim
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sošolcem. Takšna vloga jim je zanimiva, počutijo se kot izredno pomembni del razreda, navajam
jih na govorne nastope, analitično poslušanje in medsebojno sodelovanje. Seveda uporabljam
tudi ostale učne metode, od razgovora pa do problemske metode, a najpogosteje uporabljam
metodo razlage, saj tako potek ure lažje nadziram, priprava pa mi vzame najmanj časa.˝
Kot lahko vidimo, učiteljici vidita prednost metode razlage v lažjem nadzorovanju poteka ure. Po
njunih odgovorih sklepam, da ju moti nemirnost učencev v razredu in zato poskušajo nemir
omejiti z metodo razlage. Tu je treba predvsem izpostaviti problem, ko učitelj prilagaja izbiro
metode sebi in ne učencem ter obravnavani vsebini. Takšen pouk je nemogoče individualizirati,
težko je dojeti stopnjo razumevanja učencev, razred je pasiven, oseba, ki razlaga, pa aktivna.
Sklepam, da izbirajo tiste metode, ki jim vzamejo najmanj časa in energije za pripravo.

6.2 Učiteljeva ocena pomembnosti in lastne usposobljenosti za vodenje
učne metode razgovora
Zanimalo nas je, kako učitelji ocenjujejo pomembnost in lastno usposobljenost obvladovanja
učne metode razgovora. Prav tako smo želeli ugotoviti, zakaj so se ocenili z določeno oceno.
Učitelji so nato ocenjevali pomembnost usposobljenosti in svojo lastno usposobljenost glede na
naštete spretnosti obvladovanja učne metode.
Poglejmo, kako so ocenili pomembnost usposobljenosti obvladovanja učne metode razgovora in
kakšna je bila ocena njihove lastne usposobljenosti.
Tabela 2: Ocena pomembnosti obvladovanja učne metode razgovora (učiteljice).
frekvenca
ni pomembno

0

dokaj pomembno

0

srednje pomembno

0

pomembno

0

zelo pomembno

5
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skupaj

5

Sledila je ocena njihove lastne usposobljenosti in sicer po naslednjem kriteriju:
Tabela 3: Ocena lastne usposobljenosti (učiteljice).
frekvenca
Sploh ne obvladam.

0

Pomanjkljivo obvladam.

0

Delno obvladam.

1

Dobro obvladam.

4

zelo dobro obvladam.

0

skupaj

5

Kot lahko vidimo, se učiteljice zavedajo pomembnosti obvladovanja metode razgovora, lastno
usposobljenost pa ocenjujejo kot dobro in delno dobro. Učiteljice so nato tudi zabeležile, zakaj
so se tako ocenile. Odgovori so bili naslednji:
˝Težko ohranjam rdečo nit razgovora, moti me učenčeva nemirnost v razredu, težko je biti
prilagodljiv in iznajdljiv do tolikšne mere, da vsak učenčev odgovor napelješ na želeno tematiko.
Velikokrat se mi je zgodilo, da učna ura ni bila izpeljana, kot sem si želela, zato se pri uporabi te
metode ne počutim dovolj odločno in strokovno. Vse je odvisno tudi od generacije učencev, saj je
vsaka na svoj način posebna. Trenutno je moj razred težko vodljiv, težave imajo pri vsakršnem
skupinskem opravljanju dela, težko jih je motivirati, zato sem bila po mnogih poskusih uporabe
različnih metod ˝prisiljena˝ narediti preskok na tradicionalno metodo razlage.˝
˝Pri razgovoru uporabljam veliko vprašanj odprtega tipa, višjega kognitivnega nivoja. Včasih
imam težave pri vodenju razgovora v pravo smer, velikokrat učenci zaidejo s tematike, zato svojo
lastno usposobljenost ocenjujem kot dobro.˝
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˝Dobro se znajdem v situacijah, ko učenci sprašujejo, dajem jim dovolj časa da razmislijo
preden odgovorijo, postavljam vprašanja primerna njihovi stopnji razumevanja.˝
˝Menim, da sem dovolj dobro strokovna in sposobna pri izpeljavi razgovora v razredu, saj je to
tudi posledica dolgoletnih izkušenj in sproščenosti v razredu.˝
˝Menim, da mi manjka še večja individualiziranost vprašanj, da bi lahko bila moja
usposobljenost zelo dobra.˝
Učiteljice ocenjujejo svojo usposobljenost kot dobro ali delno dobro. Največje težave pa vidijo v
težavnosti vodenja razgovora v pravo smer in v postavljanju kvalitetnih vprašanj, ki bi bila
primerna stopnji vsakega posameznika.
Zakaj se učitelji ne počutijo dovolj kompetentne pri uporabi te metode?
Raziskave so pokazale tudi, da učitelji sprašujejo več kot učenci, dajejo jim premalo časa za
razmislek, premalo je vprašanj višjega kognitivnega nivoja, premalo odprtih vprašanj in premalo
dobrih kakovostnih odzivov na učenčeve odgovore in vprašanja (Marentič - Požarnik, 2009). Vse
to kaže na to, da so učitelji premalo pripravljeni in premalo strokovni pri uporabi te metode. To
so namreč dejavniki, na katere učitelj lahko vpliva, saj so odvisni tudi od njega. Če bi učencu
dali dovolj časa za razmislek, bi bili lahko odgovori boljši, če bi se odzivali na učenčeva
vprašanja in odgovore na pravilen način, bi učenci pogosteje in bolj kakovostno sodelovali,
postavljali bi boljša vprašanja in razmišljali divergentno. Vsaka majhna sprememba torej lahko
pripelje do boljšega učinka. Učitelj bi se ob tem počutil dovolj uspešnega in dovolj strokovnega,
učenčevo mnenje in vprašanje pa bi postalo zaželeno.
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6.3 Mnenje učiteljev o potrebnih spretnosti, ki jih mora kakovosten vodja
učne metode razgovora imeti
Anketirani so obkrožili tri spretnosti, ki jih je po njihovem mnenju pomembno imeti. Na izbiro
so imeli naslednje:
Tabela 4: Mnenje učiteljic glede potrebnih znanj.
frekvenca
komunikacijske spretnosti

4

postavljanje vprašanj

0

poznavanje vsebine predmeta

6

enakopravno sodelovanje

0

čas za razmislek

0

poznavanje učnih ciljev

2

vodenje s podvprašanji

0

ustrezen odziv

3

ohranjanje rdeče niti pogovora

0

ugotavljanje predznanja

0

sposobnost poslušanja

0

drugo

0

skupaj

15

Vsekakor je nesmisel razpravljati, katera od spretnosti je resnično najbolj pomembna, kajti vse
so del celote, ki predstavlja dobro obvladovanje vodenja učne metode razgovora. A je zanimivo
dejstvo, da učitelji v svojih odgovorih niso navedli, da je potrebna sposobnost poslušanja.
Vsekakor se lahko navežem na trditev Marentič - Požarnik in Pregelj - Plut (2009), ki opisujeta
svoje razmišljanje in dejstva raziskav, ki trdijo, da učitelji pojem poslušanja bolj pripisujejo
učencu, kot sami sebi. Učiteljice so dale prednost dobremu poznavanju vsebine predmeta,
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komunikacijskim spretnostim (sem spada jasen in razločen govor, dobra retorika …), poznavanju
učnih ciljev in ustreznemu odzivu. Zanimivo je tudi to, da nobena ni obkrožila dajanju časa za
razmislek, ki je izrednega pomena. Marentič – Požarnik (2009) navaja, da že s tem, ko učitelj
počaka vsaj 3 sekunde pred učenčevim odgovorom, naredi ogromen napredek. V teoretičnem
delu sem omenila, da se s tem pojavijo izrazite spremembe v učenčevi uporabi jezika in logike,
kot tudi v učiteljevih stališčih in pričakovanjih. Učitelji namreč posledično zastavijo manj
vprašanj, ta pa so kompleksnejša, dodatni čas učitelju ponudi priložnost, da res slišijo učenca,
odzivi postanejo prožnejši in razširi se vloga učenca, saj se vključuje v razgovor.

6.4 Mnenje učiteljev glede dejavnikov, ki vplivajo na kakovostno uporabo
učne metode razgovora
Želela sem tudi ugotoviti, kateri pogoji so po njihovem mnenju potrebni, da razgovor poteka
kakovostno, in kaj jih najbolj ovira pri uporabi omenjene metode. Cilj je bil odkriti, kje iščejo
vzroke za neuspeh in kvaliteto; v učencih ali pri sebi oziroma pri drugih dejavnikih. Odgovore so
samostojno zapisali, saj je bilo vprašanje odprtega tipa.
Učiteljice vidijo vzrok za oviro pri vodenju metode razgovora v učencih. Štiri učiteljice so kot
razlago navedle motnje, kot so:
-

nemirnost učencev,

-

neposlušnost učencev,

-

učenci me hitro zapeljejo v podrobnosti, ki so nepomembne, ali na druge podobne teme,
ki so nepotrebne v tistem trenutku,

-

nesodelovanje učencev,

-

moteči učenci, ki skačejo v besedo in ne razumejo način dialoškega sporazumevanja.

Za pomembne dejavnike, ki morajo biti izpolnjeni, da v razredu razgovor kakovostno poteka, pa
so naštevali predvsem:
-

usposobljen učitelj,

-

motivirani učenci,
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-

ustrezna klima,

-

dobro pripravljen razgovor,

-

dobra komunikacija: govori samo eden,

-

mir v razredu,

-

poslušanje govorca,

-

disciplina, tišina in mir,

-

dobro izbrana tema za razgovor.

Iz odgovorov je razvidno, da je več naštetih dejavnikov, ki so odvisni od učenca. Tudi Marentič Požarnik in Pregelj - Plut (2009) glede na dosedanje raziskave ugotavljata, da veliko učiteljev
išče ˝krivca˝ za nekakovostno izpeljan razgovor v učencih.
S kakovostno izpeljanim razgovorom učitelj vzbudi zanimanje učencev, pomaga učencem
oblikovati svoje mišljenje, pomaga jim vzpostaviti pomembne povezave v tematiki, odkrije
lahko vrzeli v znanju, utrdi naučeno snov, spodbudi dejavno vključevanje v učenje, spodbudi
kritičnost in še marsikaj drugega. Učenci lahko poglobljeno razmišljajo o dani tematiki in svoje
zamisli pojasnjujejo, znajo svoje mnenje utemeljiti in razvijati.
Osredotočila bi se še na odgovor »nesodelovanje učencev«. Velikokrat se vprašam, kaj je lahko
vzrok, da učenec ne sodeluje. Lahko je nezanimiva tematika. Kaj pa, če gre za strah pred
nerazumevanjem, strah pred napačnim odgovorom ali pa enostavno gre za preveč čustveno
obarvano tematiko? Tu je potrebno predvsem graditi pozitivno razredno klimo, kjer je dovoljeno
razmišljati ˝drugače˝, kjer je vsak odgovor dobrodošel, kjer učenci dopolnjujejo odgovore med
seboj, kjer je normalno, da si včasih nasprotujemo glede nekega mnenja, a hkrati spoštujemo
različnost mnenj.

44

Hasić, I.: Metoda razgovora skozi presojo učiteljev in študentov, Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2012

6.5 Ocena najpogostejšega učiteljevega odziva na učenčeve odgovore in
vprašanja
Anketirani so s številkami od 1 do 8 označili, kako se najpogosteje odzivajo na učenčeve
odgovore in na njihova vprašanja. 1 je pomenila najpogosteje, medtem ko je 8 pomenilo najmanj
pogosto. Nato sem opazovala njihove učne ure in si s pomočjo kontrolne liste zabeležila, kateri
je bil njihov najpogostejši odziv.

OSEBA A
Zapisan je vrstni red pogostosti učiteljevega odziva na učenčeve odgovore in vprašanja.
-

Podam mu kratko informacijo (Pravilno. Bravo. To pa ni res. Itd.).

-

Prekinem učenčev odgovor, ko vidim da ne vodi v pravo smer.

-

Preidem na naslednje vprašanje.

-

Učencu pomagam s podvprašanji.

-

Učenčev pravilni odgovor ponovim.

-

Učenčev odgovor parafraziram.

-

Ob težavi pri odgovarjanju pozornost preusmerim na drugega učenca.

-

Če ima učenec težave pri odgovarjanju, mu sam podam odgovor.

REZULTATI OPAZOVANJA:
Ker se nekateri odzivi pri posameznih opazovanih urah niso pojavili, sem se osredotočila na prve
tri odzive po pogostosti pojavljanja med opazovano uro in jih primerjala s prvimi tremi mesti
glede na rezultate rešene ankete. Odzive učiteljice sem opazovala eno šolsko uro. Učiteljica se je
na učenčeve odgovore odzvala 33-krat.
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Graf 1: Rezultati pogostosti odzivov (opazovanje).

Kot lahko vidimo, učiteljica najpogosteje uporablja za odziv kratko povratno informacijo. Prav
tako je pogost odziv prekinitev učenca, ko odgovor ne vodi v pravo smer. Razlika, ki jo opazim
pri rešeni anketi in rezultatih opazovanja, je v tem, da je ponovitev odgovora prišla v ospredje,
medtem ko je po rezultatih ankete bila na 5. mestu. Poudarjam, da ne gre zanemariti dejstva, da
nekatere oblike odzivov med uro niso bile uporabljene.

OSEBA B
Rezultati anketnega vprašalnika:
-

Podam mu kratko informacijo (Pravilno. Bravo. To pa ni res. Itd.).

-

Učencu pomagam s podvprašanji.

-

Učenčev pravilni odgovor ponovim.

-

Učenčev odgovor parafraziram.

-

Prekinem učenčev odgovor, ko vidim, da ne vodi v pravo smer.

-

Ob težavi pri odgovarjanju pozornost preusmerim na drugega učenca.

-

Če ima učenec težave pri odgovarjanju, mu podam odgovor.

-

Preidem na naslednje vprašanje.

REZULTATI OPAZOVANJA:
Učiteljico sem opazovala eno šolsko uro. Odzvala se je 69-krat.
46

Hasić, I.: Metoda razgovora skozi presojo učiteljev in študentov, Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2012

Graf 2: Rezultati pogostosti odzivov (opazovanje).

Kot vidimo, se tudi v tem primeru anketiranka zaveda, da je njen najpogostejši odziv kratka
povratna informacija. Pri uri se je ta način pojavil kar v 41 %, sledila je preusmeritev vprašanja k
drugim učencem, kljub temu, da je anketiranka najprej ta način odziva postavila v ozadje po
pogostosti, in sicer na 5. mesto.

OSEBA C
Rezultati anketnega vprašalnika:
-

Učencu pomagam s podvprašanji.

-

Preidem na naslednje vprašanje.

-

Podam kratko informacijo.

-

Ob težavi pri odgovarjanju pozornost preusmerim na drugega učenca.

-

Prekinem učenčev odgovor, ko vidim, da ne vodi v pravo smer.

-

Učenčev pravilen odgovor ponovim.

-

Učenčev odgovor parafraziram.

-

Če ima učenec težave pri odgovarjanju, mu sam podam odgovor.

REZULTATI OPAZOVANJA:
Učiteljico sem prav tako opazovala eno šolsko uro. Odzvala se je 90-krat.
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Graf 3: Rezultati pogostosti odzivov (opazovanje).

Kot lahko vidimo, gre za popolno nasprotje med danimi odgovori v anketi in rezultati
opazovanja. Učiteljica je med uro največkrat samo ponovila odgovor. Moram opozoriti, da ne
gre za ponovitev, da bi odgovor vsi učenci slišali, saj so bili učenci med uro umirjeni, ko so
odgovarjali ali spraševali, so bili dovolj glasni in razločni. Iz rezultatov je torej razvidno, da gre
za razlike v mnenju učiteljice o pogostosti svojih odzivov in v njenih odzivih med opazovano
uro.

OSEBA D
Rezultati ankete:
-

Podam kratko informacijo.

-

Učencu pomagam s podvprašanji.

-

Ob težavi pri odgovarjanju pozornost preusmerim na drugega učenca.

-

Prekinem učenčev odgovor, ko vidim, da ne vodi v pravo smer.

-

Učenčev odgovor parafraziram.

-

Učenčev odgovor ponovim.

-

Preidem na naslednje vprašanje.

-

Če ima učenec težave pri odgovarjanju, mu sam podam odgovor.

REZULTATI OPAZOVANJA:
Učiteljico sem opazovala eno šolsko uro. Odzvala se je 90-krat.
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Graf 4: Rezultati pogostosti odzivov (opazovanje).

Pri rezultatih anketiranke pod črko D, lahko vidimo, da gre za očitno razliko le pri odzivu, ki se
najpogosteje uporablja (ponovitev odgovora). V anketi zaseda mesto v ozadju, in sicer 5. mesto,
medtem ko gre po rezultatih opazovanja za kar najbolj pogost odziv (34 %).

OSEBA E
Rezultati ankete:
-

Učencu pomagam s podvprašanji.

-

Ob težavi pri odgovarjanju pozornost preusmerim na drugega učenca.

-

Prekinem učenčev odgovor, ko vidim, da ne vodi v pravo smer.

-

Podam kratko povratno informacijo.

-

Učenčev odgovor parafraziram.

-

Če ima učenec težave pri odgovarjanju, mu sam podam odgovor.

-

Učenčev odgovor ponovim.

-

Preidem na naslednje vprašanje.

REZULTATI OPAZOVANJA:
Opazovala sem eno šolsko uro. Odzivov je bilo 115.
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Graf 5: Pogostosti odzivov (opazovanje).

Pri zadnji anketiranki po rezultatih opazovanja izvedbe njene učne ure ni bilo večjih razlik med
anketnimi rezultati o pogostosti odziva in dejanskim stanjem v razredu. Če povzamem, v štirih
primerih od petih, je bila opazna razlika med učiteljevo presojo o lastnih odzivih in njihovo
izvedbo v razredu.
Torej obstaja razlika med učiteljevo presojo o lastnem odzivanju pri razgovoru in njegovo
praktično izpeljavo.

6.6 Učiteljev najpogostejši odziv med opazovano uro
V nadaljevanju raziskave sem ugotavljala prisotnost odziva učiteljev s kratko povratno
informacijo (aha, da, bravo, tako je …). Tabela prikazuje, kateri odzivi so se med opazovanjem
pojavili na prvih treh mestih, seštevek posameznih vrst odzivov, in pogostost pojave različnih
odzivov. Izračunala sem povprečno vrednost odstotkov za posamezno vrsto odziva. V zadnjem
stolpcu tabele pa so rezultati najpogostejših odzivov prikazani od 1. do 6. mesta.
Tabela 5: Razporeditev najpogostejših odzivov.
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SEŠTEVEK %

VRSTA ODZIVA

IN

POVPREČNA

ZASEDENO MESTO

ŠTEVILO VREDNOST

FREKVENCE

ODSTOTKOV

KRATKA

139 %

34,75 %

1.

POVRATNA

4

13,5 %

5.

14 %

4.

22,5 %

2.

16 %

3.

4%

6.

INFORMACIJA
POSTAVITEV

27 %

PODVPRAŠANJ

2

PREKINITEV

56 %

ODGOVORA,

KER 4

NE VODI V PRAVO
SMER
PONOVITEV

90 %

ODGOVORA

4

SAMA

POVE 16 %

ODGOVOR

1

PREUSMERITEV

4%

VPRAŠANJA

K 1

DRUGIM
UČENCEM

Učitelji se torej na učenčev odgovor najpogosteje odzovejo s kratko povratno informacijo (aha,
da, bravo, pravilno, tako je …). To potrjujem na podlagi izračunanih povprečnih vrednosti, ki so
prikazane v zgornji tabeli.
Glede na teoretična spoznanja in proces opazovanja ne morem trditi, da je učiteljeva kratka
povratna informacija napačna. Pomembno se je namreč zavedati, da je včasih ta primernejša, kot
neka izrazitejša pohvala ob manj zahtevnem vprašanju. Razširjena oz. izrazitejša pohvala je
primerna, ko učenec z nižjimi zmožnostmi odgovori izredno dobro, ali pa ko učenec odgovori na
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zelo zahtevno vprašanje ne glede na svoje sposobnosti. Torej povratna informacija mora biti
individualizirana. Ves čas pa je treba učence spodbujati, da nam ponudijo različno vrsto
odgovorov na eno vprašanje, če je to seveda možno. Čim bolj se je treba izogibati spominskim
vprašanjem, spodbujati je treba učenčevo analiziranje, ustvarjanje novih zamisli in njihovo
evalvacijo nekega pomena, procesa ali zamisli itd.
Izločiti pa je treba ˝papagajsko˝ ponavljanje učenčevih odgovorov. Če ostali učenci niso slišali,
spodbudimo učenca, da še enkrat bolj razločno in glasneje ponovi svoj odgovor, dela pa jim ne
smemo prikrajšati z našo ponovitvijo odgovora, saj je to nesmiselno. Odgovor lahko
parafraziramo. S tem učence navajamo na njim nove strokovne izraze in s tem širimo njihovo
besedišče.
Čim bolj moramo pri dopolnjevanju nekega odgovora ali vprašanja vključiti vse učence in čim
manj mora biti naših dopolnitev. Zapomniti si je treba, da lahko učenca s kakovostnim vodenjem
pripeljemo do odgovora.
Poudarila pa bi tudi pomen učenja postavitve vprašanj. Učenci v nižjih razredih osnovne šole so
večinoma zelo radovedni in doma postavljajo veliko vprašanj, ko pa pridejo v razred, se zaradi
različnih vzrokov vprašanjem lahko izmikajo. Največkrat postavljajo vprašanja kot so: kaj, zakaj,
kako ipd., zelo malo pa je vprašanj, ki bi imela povezavo z ustvarjalnim mišljenjem ali pa bi
spodbujala divergentno mišljenje. Naj naštejem nekaj primerov:
Na katere druge načine bi lahko rešili ta problem?
-

Kaj bi se zgodilo, če bi dodali …?

-

Katere primere lahko navedeš?

-

Kakšne so podobnosti in razlike glede …?

-

Kako bi lahko spremenili končni rezultat?

Sledi analiza in interpretacija anketnih vprašalnikov, ki so jih rešili študentje.
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6.7 Najpogostejša uporabljena učna metoda po mnenju študentov
Tabela 6: Prikaz najpogosteje uporabljene metode pri študentih.
frekvenca

odstotek

metoda razlage

3

4,5

metoda razgovora

39

59,0

metoda z uporabo besedila

19

29,0

metoda prikazovanja

5

7,5

problemska metoda

0

0

metoda primera

0

0

drugo

0

0

skupaj

66

100,0

Graf 6: Prikaz najpogosteje uporabljene metode pri študentih.

53

Hasić, I.: Metoda razgovora skozi presojo učiteljev in študentov, Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2012

59 % študentov najpogosteje uporablja metodo razgovora, nato sledi metoda dela z uporabo
besedila, s 7,5 % metoda prikazovanja in s 4,5 % problemska metoda.
Kot razloge so v večini navajali, da se mnogi pri svojih nastopih in opravljanju prakse izogibajo
stereotipnih tradicionalnih metod in se poslužujejo bolj sodobnih učnih metod, na katere jih
navajajo na fakulteti. Izpostavili so časovno stisko za samo pripravo kakovostnega razgovora.
Nekateri so tudi omenili, da imajo slabe izkušnje iz osnovnošolskih let, ko so učitelji bili vir
znanja, oni pa so le ponavljali izrečene stavke. Tako so redko dobili odgovore na lastna
vprašanja. Učili so se za učiteljevo oceno in ne za razumevanje. Iz nekaterih odgovorov je bilo
razvidno, da se nekateri študentje zavedajo svojih pomanjkljivosti pri izvajanju metode
razgovora. Omenili so strah pred nemiri v razredu, nekontrolirano količina odgovorov ter da se
znajdejo v situaciji, ko ne vedo, kako naj se odzovejo na učenčev odgovor. Največkrat samo
pritrdijo učencu in nadaljujejo z naslednjim vprašanjem, ki ni imelo povezave z učenčevim
odgovorom.

6.8 Ocena študentov glede na pomembnost in lastno usposobljenost
obvladovanja učne metode razgovora
Tabela 7: Ocena pomembnosti usposobljenosti (študenti).
frekvenca

Odstotek

ni pomembno

0

0

dokaj pomembno

0

0

srednje pomembno

0

0

pomembno

0

0

zelo pomembno

66

100,0

skupaj

66

100,0
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Tabela 8: Ocena lastne usposobljenosti (študenti).
frekvenca

Odstotek

Sploh ne obvladam.

0

0

Pomanjkljivo obvladam.

42

63,7

Delno obvladam.

5

7,5

Dobro obvladam.

19

28,8

Zelo dobro obvladam.

0

0,0

skupaj

66

100,0

Graf 7: Ocena lastne usposobljenosti (študenti).

28,8%

0%
0%

7,5 %

sploh ne obvladam
pomanjkljivo
obvladam
delno obvladam
dobro obvladam
zelo dobro obvladam
63,7 %

Zanimivo je, da kar 63,7 % anketiranih študentov meni, da pomanjkljivo obvladajo spretnosti
obvladovanja učne metode razgovora. 28,8 % jih meni, da metode dobro obvladajo, medtem ko
jih 7,5 % delno obvlada. Razlog za takšne rezultate so pripisali tremi pred nastopi v razredu,
pomanjkanju izkušenj pri vodenju razgovora, potrebna je izpopolnitev pri ohranjanju rdeče niti
55

Hasić, I.: Metoda razgovora skozi presojo učiteljev in študentov, Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2012

pogovora in pozornost na same odzive. Nekateri so tudi omenili, da so pomembnost dobrega
vodenja razgovora podcenjevali. Bolj kot se soočajo z metodo razgovora, vse bolj dojemajo, da
je treba dobro poznati vsebino in jo kakovostno povezati s cilji pouka. Nato pa je potrebno
pripraviti vprašanja, ki bodo iztočnica pri razgovoru, ki bo učence spodbujal k razmišljanju in ne
k nekim spominskim priklicem podatka, ki jim je po navadi podan na ˝pladnju˝. Nekateri so
mnenja, da se pri večini nastopov niso dovolj poglobili v metodo, ki so jo uporabili, zato so
veliko pomembnih dejstev, ki jih je bilo potrebno pri uri poudariti, izpustili. Šele po konzultaciji
s profesorji in ostalimi študentkami so videli svoje napake pri vodenju razgovora.

6.9 Mnenje študentov o pomembnih spretnosti za obvladovanje učne
metode razgovora
Tabela 9: Mnenje študentov glede potrebnih znanj.
frekvenca

Odstotek

komunikacijske spretnosti

0

0

postavljanje vprašanj

15

7,6

poznavanje vsebine predmeta

0

0

enakopravno sodelovanje

35

17,7

čas za razmislek

8

4,0

poznavanje učnih ciljev

0

0

vodenje s podvprašanji

0

0

ustrezen odziv

98

49,5

ohranjanje rdeče niti pogovora

0

0

ugotavljanje predznanja

0

0

sposobnost poslušanja

42

21,2

drugo

0

0

skupaj

198

100,0
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Graf 8: Najpomembnejše spretnosti (študenti).
komunikacijske spretnosti

0%
0%
0%

7,6 %
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49,5%
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sposobnosti poslušanja
drugo

Študenti so največkrat odgovorili, da je pomembno imeti ustrezen odziv na odgovore in
vprašanja učencev, na drugem mestu je bila sposobnost učitelja, da posluša, sledilo je dajanje
vsakemu učencu priložnost za sodelovanje. Na predzadnje mesto so uvrstili odgovor, da je
potrebno znati postavljati vprašanja različnih kognitivnih ravni in na koncu še omogočiti učencu
čas za razmislek. Če primerjam najpogostejše odgovore študentov z odgovori, ki so jih dale
anketirane učiteljice, lahko vidimo, da so za razliko od učiteljic, študenti dali prednost
ustreznemu odzivu in sposobnosti poslušanja.
Vprašam se, zakaj takšna razlika v mnenjih. Če pomislim, učiteljice in študente razlikujejo leta
izkušenj. Ali izkušnje v razredu privedejo do stanja, ko pedagoški delavec prične razmišljati čim
bolj ekonomično in se delo prilagajati samemu sebi namesto učencem? Odgovor je težko
poiskati, res pa je, da je večina začetnikov veliko bolj pripravljenih vložiti trud v potrebe
učencev, medtem ko so izkušene učiteljice delo prilagodile glede na količino prostega časa, ki ga
imajo za pripravo na določeno učno uro. To je bilo razvidno tudi iz večine odgovorov, ki so jih
podale v anketi.
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6.10 Mnenje študentov glede ovir pri izvajanju učne metode razgovora
Vsak njihov odgovor sem označila s črko A in črko B. Črka A je pomenila, da je ovira v učencu,
črka B pa je označevala dejavnik, ki ni v učencu (torej v učitelju ali pa je šlo za nek zunanji
dejavnik).
Tabela 10: Ovire pri metodi razgovora.
v učencu

ni v učencu

skupaj

VZROK
ANKETIRANI
f
Študenti

41

f%
62,1

f

f%

25

37,9

f

f%
100,0

66

62,1 % študentov meni, da je vzrok v učencu. Najpogostejši odgovori so bili, da je težava v
učenčevi motiviranosti in nepripravljenosti na razgovor, nepotrebnih vprašanjih učencev,
nepopolnih ali napačnih odgovorih.
Zanimivo je tudi to, da je večina dejavnikov, ki niso v učencu, bilo odvisnih od nekih zunanjih
okoliščin, ki nimajo povezave z učiteljem (hrup iz okolice).
Torej lahko povežem, da tako učiteljice kot študenti ne omenjajo vzrokov, ki bi bili odvisni od
njih samih, kar so potrdile tudi raziskave, ki jih omenjata Marentič - Požarnik in Pregelj - Plut
(2009).
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7 SKLEP
Z diplomskim delom sem želela ugotoviti mnenje učiteljev in študentov glede uporabe metode
razgovora. Zanimalo me je predvsem, katero učno metodo najpogosteje uporabljajo. Izkazalo se
je, da tako učitelji kot študentje najpogosteje uporabljajo učno metodo razgovora. Kot razloge so
učiteljice navajale praktičnost metode, saj preko učenčevih odgovorov in vprašanj pridobijo
vpogled v učenčevo predznanje, znanje ali pa nerazumevanje vsebine. Preko učne metode
razgovora učence maksimalno vključijo v proces učenja. Študentje pa so omenili, da imajo slabe
izkušnje iz osnovnošolskih let, ko so bili učitelji vir znanja, oni pa so le ponavljali izrečene
stavke, zato se poslužujejo učnih metod, ki učenca privedejo do razumevanja. Zavedajo pa se
lastnega pomanjkanja izkušenj na področju vodenja razgovora, saj se velikokrat znajdejo v
situaciji, ko ne vedo, kako naj se odzovejo na učenčev odgovor ali vprašanje.
Tako študentje kot učitelji menijo, da je zelo pomembna sposobnost vodenja razgovora., vendar
se njihove ocene lastnih sposobnostih med seboj razlikujejo. Štirje učitelji menijo, da spretnosti
za obvladovanje učne metode razgovora dobro obvladajo, medtem ko eden učitelj pravi, da
spretnosti delno obvlada. Moti jih predvsem nemirnost učencev v razredu in to, da težko
ohranjajo rdečo nit razgovora, težava pa se pojavi tudi pri motiviranju učencev za sodelovanje.
Največjo težavo vidijo v zahtevnosti vodenja razgovora. Težave pri vodenju razgovora se kažejo
predvsem, ker se učitelji ne počutijo dovolj kompetentne za izvajanje učne metode razgovora,
učencem ne dajejo dovolj časa za razmislek, vprašanja so nejasna in niso dovolj razčlenjena.
Študentje menijo, da pomankljivo obvladajo spretnosti potrebne za kakovostno vodenje
razgovora. Kot razloge navajajo tremo pred nastopi v razredu in neobvladovanje pravilnega
odzivanja.
Zanimalo me je, katere spretnosti so za učitelje in študente najbolj pomembne pri vodenju
razgovora. Prišla sem do zanimive ugotovitve, da učitelji v svojih odgovorih niso navedli
sposobnosti poslušanja, kar nam prikazuje tudi raziskava, ki jo navajata Marentič - Požarnik in
Pregelj - Plut (2009), da učitelji pojem oz. potrebo po poslušanju bolj pripisujejo učencu, kot
sami sebi. Prav tako noben anketiranec ni kot odgovor obkrožil pomembnost dajanju časa učencu
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za razmislek. V teoretičnem delu sem omenila, da se že s tremi sekundami pojavijo izrazite
spremembe v učenčevi uporabi jezika in logike, kot tudi v učiteljevih stališčih in pričakovanjih.
Odzivi tako postanejo prožnejši in kakovostnejši. Vzrok za oviro pri vodenju omenjene metode
pa učitelji in študentje vidijo v učencu (nemirnost, neposlušanje, učenci jih hitro zapeljejo v
podrobnosti, ki so nepomembne, nesodelovanje učencev ter njihovo nerazumevanje dialoškega
sporazumevanja, nepotrebna vprašanja učencev itd.). Razloge za takšno mnenje lahko iščemo
preprosto v nezanimivi ali preveč čustveno obarvani tematiki, strahu učencev pred
nerazumevanjem ali pred napačnim odgovorom (izpostavljanje pred razredom) itd. Vsekakor je
potrebno graditi pozitivno razredno klimo, kjer »neznano ni napačno«. Študentje pa so poudarili
pomen poslušanja in ustrezen odziv med dialoškim sporazumevanjem. Razloge za takšne razlike
v pojmovanju je težko poiskati, res pa je, da je večina učiteljev začetnikov bolj občutljiva na
svoje lastno delo in ga tudi redno samorefleksira, medtem ko večina izkušenih učiteljic delo
prilagaja sebi namesto učencem. To je bilo razvidno iz odgovorov podanih v anketi.
Pri empiričnem delu diplomske naloge sem raziskovala prisotnost razlik v mnenju učiteljev glede
najpogostejšega odziva na učenčev odgovor in med odzivi, ki so jih uporabili med opazovano
učno uro. Ugotovila sem, da je v štirih opazovanih primerih prihajalo do vidnih razlik med
njihovim mnenjem in praktičnim izvajanjem. Učitelji so namreč najpogosteje podali kratko
povratno informacijo, ponovili učenčev odgovor, prekinili učenčev odgovor, ko ni vodil v pravo
smer, ali pa so sami povedali končni odgovor. Menim, da do razlik prihaja predvsem iz razloga,
da učitelji ne posvečajo dovolj pozornosti svojim odzivom. Veliko bolj pomembno je, da pridejo
v čim krajšem času do pravilnega odgovora, zato velikokrat pozabijo na kompleksnost
pridobivanja znanja. Odgovore tako učencem vsilijo, jih ˝papagajsko˝ ponavljajo z namenom, da
v čim krajšem času omenijo pomembne točke obravnavane vsebine. Ne moremo trditi, da je
vsaka kratka povratna informacija napačna ali pa da je vsaka razširjena pohvala primerna. Ravno
v tem je pomembna učiteljeva naloga, da s strokovnim premislekom koordinira proces učenja in
prilagaja svoje odzive trenutnim situacijam.
Iz rezultatov lahko sklepam, da so še vedno pedagoški delavci, ki delo v razredu prilagajajo sebi,
namesto da bi vložili trud v evalvacijo svojega dela, v izpopolnjevanje svojega znanja in
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spretnosti pri uporabi določene učne metode. Zelo malo je tistih, ki se zavedajo tudi svojih
napak, razloge za neuspelo izpeljavo učne metode razgovora pa iščejo v učencih. Zanimivo bi
bilo ugotavljati ustreznost uporabljene učne metode glede na obravnavano vsebino v posameznih
primerih in preverjati učiteljevo splošno znanje o določeni učni metodi.
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9 PRILOGE
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE
Sem Ines Hasić, absolventka razrednega pouka v Ljubljani. Z diplomsko nalogo želim ugotoviti
vaše mnenje o odzivanju na učenčeve odgovore in sami uporabi metode pogovora v učnem
procesu, ki ga izvajate.
Da učitelj kvalitetno vodi pogovor v razredu, je pomembno, da obvlada številne spretnosti, ki ga
vodijo v to, da postane to, kar izraža naslednja misel:
˝V učnem pogovoru je učitelj hkrati režiser, scenarist in glavni igralec.˝ (Courtney Cazden)
Hvala za Vašo pomoč.
______________________________________________________________________________
1.Katero od učnih metod največkrat uporabite pri izvajanju učnega procesa in zakaj?
a) Metoda razlage.
b) Metoda predavanja.
c) Metoda razgovora.
d) Metoda z uporabo besedila.
e) Metoda prikazovanja.
f) Problemska metoda.
g) Metoda primera.
h) Drugo:____________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Kako ocenjujete pomembnost obvladovanja učne metode razgovora in kako ocenjujete svojo
lastno usposobljenost? Obkrožite številko pred vašo oceno.
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OCENA POMEMBNOSTI:
1 ni pomembno
2 dokaj pomembno
3 srednje pomembno
4 pomembno
5 zelo pomembno

OCENA LASTNE USPOSOBLJENOSTI:
1 sploh ne obvladam
2 pomanjkljivo obvladam
3 delno obvladam
4 dobro obvladam
5 zelo dobro obvladam

Zakaj ste se tako ocenili?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Kaj je po vašem mnenju najbolj pomembno , da pri obvladovanju učne metode razgovora?
Obkrožite 3 odgovore, za katere menite, da so ključnega pomena.
Učitelj mora predvsem:
a) obvladati komunikacijske spretnosti (retorika, dobra komunikacija),
b) znati zastavljati primerna vprašanja glede kognitivne ravni (višje in nižje),
c) obvladati vsebino (strokovno in splošno poznavanje dejstev),
d) vsem učencem omogočiti sodelovanje,
e) učencu ponuditi čas za razmislek,
f) poznati učne cilje,
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g) učenca voditi s podvprašanji,
h) imeti dober odziv na odgovore učencev,
i) ohranjati rdečo nit pogovora,
j) poznati učenčevo predznanje,
k) obladati poslušanje,
l) govoriti jasno in glasno.
m) Drugo:_________________________

4. Kaj vas pri uporabi metode razgovora najbolj moti? (Odgovorite v primeru, da obstaja nekaj,
kar vas pri izvajanju moti.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. S številkami od 1 do 8 razvrstite pogostost vašega odziva na učenčeve odgovore in vprašanja.
Številka 1 naj pomeni najpogosteje, 8 pa najmanj pogosto.
__ ponovitev odgovora,
__ kratka pozitivna povratna informacija,
__ prehod na naslednje vprašanje,
__ parafraziranje učenčevega odgovora,
__ sami poveste odgovor,
__ parafraziranje učenčevega odgovora,
__ učencu pomagate s podvprašanji,
__ preusmerite vprašanje k drugim učencem,
__ prekinete učenčev odgovor, ko vidite, da ne vodi v pravo smer.
Iskreno se Vam zahvaljujem za Vaše sodelovanje.
Ines Hasić
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ŠTUDENTE
Sem Ines Hasić, absolventka razrednega pouka v Ljubljani. Z diplomsko nalogo želim ugotoviti
vaše mnenje o odzivanju na učenčeve odgovore in sami uporabi metode pogovora v učnem
procesu, ki ga izvajate.
Da učitelj kvalitetno vodi pogovor v razredu, je pomembno, da obvlada številne spretnosti, ki ga
vodijo v to, da postane to, kar izraža naslednja misel:
˝V učnem pogovoru je učitelj hkrati režiser, scenarist in glavni igralec.˝ (Courtney Cazden)
Hvala za Vašo pomoč.

1.Katero od učnih metod največkrat uporabite pri izvajanju učnega procesa in zakaj?
a) Metoda razlage.
b)Metoda razgovora.
c) Metoda z uporabo besedila.
d) Metoda prikazovanja.
e) Problemska metoda.
f) Metoda primera.
g) Drugo:____________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Kako ocenjujete pomembnost obvladovanja učne metode razgovora in kako ocenjujete svojo
lastno usposobljenost?
Obkrožite številko pred vašo oceno.
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OCENA POMEMBNOSTI:
1 ni pomembno
2 dokaj pomembno
3 srednje pomembno
4 pomembno
5 zelo pomembno

OCENA LASTNE USPOSOBLJENOSTI:
1 sploh ne obvladam
2 pomanjkljivo obvladam
3 delno obvladam
4 dobro obvladam
5 zelo dobro obvladam

Zakaj ste se tako ocenili?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Kaj je po vašem mnenju najbolj pomembno , da pri obvladovanju učne metode razgovora?
Obkrožite 3 odgovore, za katere menite, da so ključnega pomena.
Učitelj mora predvsem:
a) obvladati komunikacijske spretnosti (retorika, dobra komunikacija),
b) znati zastavljati primerna vprašanja glede kognitivne ravni (višje in nižje),
c) obvladati vsebino (strokovno in splošno poznavanje dejstev),
d) vsem učencem omogočiti sodelovanje,
e) učencu ponuditi čas za razmislek,
f) poznati učne cilje,
g) učenca voditi s podvprašanji,
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h) imeti dober odziv na odgovore učencev,
i) ohranjati rdečo nit pogovora,
j) poznati učenčevo predznanje,
k) obvladati poslušanje,
l) govoriti jasno in glasno.
m) Drugo:_________________________

4. Kaj vas pri uporabi metode razgovora najbolj moti? (Odgovorite v primeru, da obstaja nekaj,
kar vas pri izvajanju moti.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Iskreno se Vam zahvaljujem za Vaše sodelovanje.
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KONTROLNA LISTA ZA OPAZOVANJE v RAZREDU______

Odzivi na odgovore:

Opombe

ponovitev odgovora,
kratka

pozitivna

povratna

informacija,
parafraziranje

učenčevega

odgovora,
prehod na naslednje vprašanje,
sami poveste odgovor,
negativna

povratna

informacija,
parafraziranje

učenčevega

odgovora,
učencu

pomagate

s

podvprašanji,
preusmerite

vprašanje

k

drugim učencem,
prekinete učenčev odgovor, ko
vidite, da ne vodi

v pravo

smer.
Drugo
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