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Dr. Bogomir Novak, mag. Andrej Pavletič

Iskanje smisla izobraževanja v dobi tehnike

Izvirni znanstveni članek
UDK 37.01
KLJUČNE BESEDE: izobraževanje, vzgoja, 
osmišljujoče mišljenje, bivanjska praznota, smisel 
bivanja, novoveška znanost, bistvo tehnike
POVZETEK – Članek tematizira današnjo dobo 
ambivalentnih učinkov tehnike kot dobo (dez)
orientacij. V prvem delu se osredotočava na 
značilnosti metafizike, ki ima svoj iztek v novoveški 
znanosti. Pri tem predstavljava Heideggrovo kri-
tiko tehnike in Finkovo razumevanje izobrazbe. V 
drugem delu avtorja skušava pokazati, da je vloga 
učitelja kot osmišljevalca znanja pomembnejša 
in težja kot vloga prenašalca. Ker učenci nimajo 
osmišljenega znanja, njihovo znanje tudi ni tra-
jno. Zaradi racionalne organiziranosti javna šola 
tudi omejuje kozmični stik, osebnostni razvoj, 
razvoj duhovnega kapitala, izkušenjsko učenje, 
modrost itn. Pri iskanju smisla v šoli se opirava 
na humanistične mislece, kot so Fromm, Frankl in 
Krishnamurti. Ti so poudarjali pomen duhovne-
intuitivne razsežnosti bivanja, ki je pa v javni šoli 
zanemarjena. Upoštevajo pa jo konfesionalne 
šole, waldorfska šola in šole s poslanstvom.

Original scientific paper
UDC 37.01
KEYWORDS: education, thinking, which gives 
people meaning, existential emptiness, meaning 
of existence, essence of technology
ABSTRACT – The article deals with the modern 
age of ambivalent technology effects as the age 
of (dis)orientations. In the first part, the authors 
focus on the characteristics of metaphysics. 
In this context, they also present Heidegger’s 
critique of technology and Fink ’s understanding 
of education. In the second part, the authors try 
to show that the teacher’s role as a person who 
gives meaning to knowledge is more important 
and harder than the role of a transmitter. Since 
students do not give meaning to knowledge, their 
knowledge is not long-term. Due to rational 
organization public schools restrict cosmic 
contact, personal development, spiritual capital 
development, experiential learning, wisdom etc. 
In seeking meaning in schools, we rely upon 
humanist philosophers, such as Fromm, Frankl 
and Krishnamurti.

  

1. Uvod

Preobrat v pedagoški paradigmi postavlja na prvo mesto učenje in z njim učno 
kulturo. Učenje (learning) postaja zaradi čedalje novih členitev na različne vrste 
tako imenovani dežniški pojem, pod katerega je možno uvrstiti vse edukacijske 
pojave. Nič drugače ni, če izhajamo iz vzgoje ali iz izobraževanja. V tem članku 
izpostavljava “izobraževanje” v najširšem smislu kot Bildung ali formation. S teh-
ničnega vidika je to (re)fromatiranje ali (re)programiranje človeka. 

Pojem “izobraževanje” ne bomo opredelili kot nekaj različnega od vzgoje. K 
pojmu izobraževanja v najširšem smislu imanentno spada tudi pomen vzgoje. Pri 



starih Grkih je bilo oboje paideia. V različnih vzgojnih teorijah so sicer opredeljeni 
tudi drugačni pomenski obsegi omenjenih pojmov. Občasno prihaja zlasti v našem 
dihotomnem prostoru do polemik o opredelitvah in pomenih vzgoje in izobraževa-
nja. Teoretska pozicija določene vzgojne teorije sproža ugovore in negacijo drugega 
vzgojnoteoretskega pristopa. To stanje izraža veliko negotovost in vznemirjenost v 
vzgojni teoriji. 

“Komaj kakšno vprašanje je v zadnjih letih poskrbelo za tako odprto polemiko, 
in s tem zvezane aktivnosti, kot vprašanje mogoče nujnosti povsem nove usmeritve 
v vzgoji in izobraževanju. Predmet razprave ni samo problem njene organizacije 
– prikrito pride do izraza tudi temeljna negotovost, ki je opazna glede vprašanja: 
čemu sploh vzgajati.” (Hill, 2005) Od kod ta negotovost in vznemirjenost? 

Izobraževanje, razumljeno v širšem smislu tudi kot vzgoja, je bilo vedno člove-
ški problem. Vzgoja in izobraževanje je ustvarjalni proces samorazumevanja naše 
tubiti. Fink meni, da je bilo izobraževanje vedno zavestni poskus vtisniti življenju 
duhovni smisel, bodisi iz intelektualnega, moralnega ali umetnostnega uvida (Fink, 
2005, str. 14). 

V zgodovinskih obdobjih, ki niso opredeljena s tehniko, so se forme morale in 
s smislom obdarjena življenja predajala potomcem kot najbolj vreden zaklad. V teh 
arhaičnih družbah izobraževanje ni bilo obremenjeno s tako negotovostjo in iska-
njem smisla kot v današnji tehnični dobi. Toda tudi v arhaičnih družbah si je moral 
človek svoj življenjski smisel izoblikovati in izboriti sam. Bogovi so mu sicer poda-
rili najvišji in zadnji smisel obstoja vsega bivajočega, toda skozi razodetje mu niso 
podarjali življenjskega smisla. To je hkrati osvoboditveni in zasužnjujoči karakter 
izobraževanja, prenos človeškosti na človeka si mora predati človek sam.

“Obdarjeni človek ne postane vseveden skozi razodetje vsevednega božanstva, 
postane samo posvečen v resnici, ki je ni mogel najti iz lastnih moči. Popolnoma 
drugače je v izobraževanju. Izobraževanje je tveganje človeka, da iz lastnih moči in 
z omejenimi sredstvi svojega končnega duha dobi orientacijo v svetu, da iz lastnega 
uvida, pa čeprav še tako začasne vrste, prihaja k resnici, da izoblikuje razumevanje 
smisla življenja, ki prihaja iz človekovega prizadevanja, dvomljivo dobro in fra-
gmentarno, pa vendar je naša last.” (Fink, 2005, str. 16)

Iz izobraževalnega procesa se torej, tako v arhaičnih kot v modernih družbah, 
izoblikuje samorazumevanje človeške eksistence. Tveganje pri prenosu človeškosti 
na človeka je bilo prisotno tudi pred današnjo tehnično dobo, toda takega tveganja, 
ki se utaplja v negotovosti in vznemirjeni napetosti, do današnje epohe ni bilo. Ne-
gotovost obvladuje tako spontano dejavnost izobraževanja kot strokovno vzgojno 
teorijo.

“Tako kakor sedanje, nobeno obdobje v celotni človeški zgodovini ni imelo 
napetosti in spraševanja v taki zaostritvi. Od kod prihaja ta zaostritev – od kod piha 
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ledeni veter, ki človeške stvari brez prizanašanja razkrije kot kdajkoli v njeni vpra-
šljivosti? Ta vihar je novoveška znanost.” (Fink, 2005, str. 22)

Fink (2005) meni, da je za negotovost, za vznemirjeno napetost v vzgoji in 
izobraževanju oziroma v celotnem delovanju prenosa človeškosti na človeka kriv 
način mišljenja novoveške znanosti. Ta je za večino današnjih vzgojnih teorij proti-
slovna pozicija. Pedagogika kot znanost je vendar vzniknila z namenom razreševati 
negotovost. Zakaj bi ravno ona bila povzročitelj negotovosti? 

Novoveška znanost in današnje tehnika sta v bistvu isto. To je tudi teoretska 
pozicija Finka, ki jo je opredelil v vzgojni teoriji. Trdi namreč, da je vzgoja danes 
tehnika, ker je postala znanost. Z njo pa tudi favorizirana učna kultura. Seveda ni 
vsako mišljenje znanstveno, ni vsako mišljenje tehnično mišljenje. Mišljenje, ki 
misli resnico znanstvenega mišljenja, v tem prispevku poimenujeva kot osmislujoče 
mišljenje. To pa kot resnico pedagogike kot znanosti. 

Metafizika se torej izteče v znanstveno mišljenje, ki ga avtorji fenomenološke 
miselne usmeritve opredelijo kot nihilizem. Metafizika, platonizem in nihilizem so 
v osmislujočem mišljenju isto. Filozofija danes zmore osmišljati celotno metafizi-
ko od pred- do postmetafizičnega obdobja in se potem sama ukine v kibernetiki, 
lingvistiki ali drugi posebni vedi. Zato se lahko vprašamo, kaj je bistvo celotne 
metafizike.

Heidegger (1971) je med prvimi postmetafiziki, ki je na to vprašanje odgovar-
jal. Tisto isto, ki je razmerje človeka do biti bivajočega, izpostavi z imenovanjem 
štirih ozirov. Ti štirje oziri so implicirani z naslednjimi vprašanji: 1. kako človek kot 
človek ve za samega sebe, 2. kako je zasnovano bivajoče v biti, 3. kako je obmejeno 
bistvo resnice bivajočega ter 4. kakšen je način, s katerim človek vsakokrat jemlje 
in daje “mero” za resnico bivajočega. Ali so ti štirje oziri na nek način med seboj 
povezani?

“Prvi ozir vsebuje tretjega, v katerega je vključen drugi, obenem pa zajame 
vase tudi četrtega. Ustrezno je mogoče vsakokrat postaviti medsebojno pripadnost z 
drugimi, izhajajoč iz drugega in tako tudi iz tretjega.” (Heidegger, 1971, str. 194)

Vsi štirje oziri pa opredeljujejo razmerje človeka do tistega najsplošnejšega, 
kajti metafizika je misel o bivajočem kot takem in v celoti. Metafizika opredeli raz-
mislek o bivajočem kot takem in v celoti kot razmislek o biti bivajočega. Vsi štirje 
oziri se zavzemajo za opredelitev tistega istega, to isto pa je razmerje človeka do 
biti. 

Bog v metafiziko pride tako, da metafizika misli bivajoče v celoti glede na naj-
višje: “Stvar mišljenja je bivajoče kot tako, to je bit. Ta se kaže na poseben način, 
kot temelj. Temu ustrezno mislimo stvar mišljenja, bit kot temelj, le tedaj zadosti 
temeljito, če ga predstavimo kot prvi temelj, prote arhe. Izvorna stvar mišljenja se 
predstavlja kot vzrok, kot causa prima, ki ustreza utemeljujočemu sestopu k ultima 
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ratio, zadnjemu razlogu. Bit bivajočega je v smislu temelja temeljito predstavljena 
le, če je predstavljena kot causa sui. S tem smo imenovali metafizični pojem boga. 
Metafizika mora misliti boga, ker je stvar mišljenja bit, ta pa na mnogovrstne načine 
biva kot temelj: kot logos, kot hypokeimenon, kot substanca, kot subjekt.” (Heide-
gger, 1990, str. 33)

Ker metafizika določa bit kot to najsplošnejše, hkrati zatrjuje, da je bit najbolj 
prazen in nedoločljiv pojem. Kljub temu vsako temeljno metafizično stališče misli 
bit v njej lastni razlagi. Ko metafizika misli bit kot to najsplošnejše, o biti sami ne 
pove ničesar, razen tega, kako se misli pojem biti. Pojem biti pa misli metafizika kot 
tisto apriorno in kot pogoj.

Od Platonove opredelitve biti bivajočega kot ideje do Nietzschejeve opredeli-
tve biti kot vrednote, je bit opredeljena kot tisto apriorno, do katerega je človek v 
odnosu kot umno bitje. Toda takoj ko metafizika opredeli bit, jo s tem že preskoči in 
jo preloži v neko bivajoče. Metafizika nikoli ne misli biti kot biti, metafizika misli 
bit v pomenu biti bivajočega, kot bivajočnost bivajočega. Bit bivajočega metafizika 
opredeli bodisi kot idejo, bodisi kot predstavljenost predstavljenega, bodisi kot vre-
dnoto, bodisi kako drugače v njenem onto-teološkem ustrojstvu – toda bit nikoli ni 
opredeljena kot bit sama. Ravno to je tudi struktura novoveške znanosti. Zato niti 
najmanj ni naključje, če sodobna vzgojna teorija največkrat opredeli človeka kot 
humanistično vrednoto. 

Kakšno teoretsko pozicijo v vzgojni teoriji zavzame osmislujoče mišljenje? 
“Toda če vzgoja ni samo eden izmed fenomenov človeškega obstoja, če je, ravno 
nasprotno, prav v vzgoji treba videti mesto bodočih nujnih odločitev o prihodnosti 
človeštva, potem bo poskus razumevanja bistva vzgoje in izobraževanja hkrati tudi 
pomemben korak za še bolj odločilen poskus, poskus prevladovanja nihilizma. Samo 
s tem uvidom, samo znotraj tega problemskega sklopa je možno primerno razumeti 
Finkova neutrudna prizadevanja za popolnoma nove opredelitve bistva izobraževa-
nja.” (Barbarić, 2005, str. 153)

Finkova prizadevanja za nove opredelitve bistva izobraževanja vodijo skozi 
analizo, povsem v skladu s Heideggrovimi uvidi, bistva tehnike. Tudi fenomeno-
loška vzgojna teorija opredeli današnjo učno kulturo skozi analizo bistva tehnike 
(Meyer Drawe, 2005).

2. Vprašanje po bistvu tehnike

Bitno-zgodovinsko obdobje metafizike je obdobje nihilizma, v katerem bit ni 
nikoli opredeljena kot bit sama. Razvoj biti bivajočega, od Platonove ideje in De-
scartesove predstavljenosti predstavljenega do Nietzschejevih prevrednotenih vre-
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dnot oziroma volje do moči, je razvoj znotraj metafizike. V katerem bitno-zgodo-
vinskem obdobju se nahaja človeštvo danes?

Heidegger je menil, da se človeštvo nahaja v obdobju dovršenega nihilizma, v 
obdobju dovršitve metafizike. Bit bivajočega dovršenega nihilizma je volja do volje, 
ki je stopnjevana in v sami sebi dovršena volja do moči. Bit bivajočega dovršenega 
nihilizma oziroma volje do volje je Heidegger premislil glede na bistvo tehnike.

“Vprašujemo po tehniki in bi radi s tem pripravili svobodno razmerje do nje. 
Razmerje je svobodno, ko našo tubit odpre bistvu tehnike. Če temu bistvu tehnike 
odgovarjamo, tedaj moramo skusiti to tehnično v njegovi obmejitvi. Tehnika ni isto 
kot bistvo tehnike.” (Heidegger, 1967, str. 322)

Navadno se razume tehniko sociološko kot celoto naprav in človeško delo. Teh-
nika je celota orodij in strojev, ki skupaj s človeškim delom proizvaja uporabne 
stvari. Proizvajanje uporabnih stvari je cilj tehnike. Ker človek potrebuje uporabne 
stvari, je torej treba, da ima pravo razmerje do tehnike. Tehniko moramo uporabljati 
na primeren način, jo pravilno obvladovati. 

To sociološko gledanje na tehniko ne razume bistva tehnike. Pravilno obvlado-
vati tehniko še ne pomeni resnično obvladovati. Pravilna instrumentalna opredelitev 
tehnike še ne pokaže njenega bistva. Heidegger se tu vpraša: kaj je instrumentalno 
samo?

Kaj sploh pomeni vzrok in od kod se določa tisto skupno v vzročnem značaju 
štirih vzrokov?

Z odgovorom na to vprašanje bi dobila vzročnost, instrumentalnost in s tem 
sociološka opredelitev tehnike svojo utemeljitev. Vzrok je tisto učinkujoče, tisto, 
kar povzroča posledice. Tu ima cousa efficiens prednost pred drugimi tremi vzroki, 
medtem ko causa finalis skoraj izgubi značaj vzroka. Vzrok je tu razumljen kot tisto, 
kar nekaj drugega zakrivi in zadolži. Štirje vzroki so načini zakrivitve in zadolžitve, 
ki so med seboj povezani in spadajo skupaj. Med seboj se razlikujejo in vendar spa-
dajo skupaj. Kaj je tisto, v kar spadajo skupaj, kaj je tisto, kar jih združuje?

“Pričujočnost in pripravljenost označuje prisostvovanje nekega prisotnega. 
Štirje načini zakrivitve spravijo nekaj do tega, da se pokaže. Pustijo mu, da se po-
kaže v prisostvovanju. Spustijo ga tja in tako pripustijo, namreč v njegov dovršeni 
prihod. Zakrivljanje ima osnovno potezo tega pripuščanja v prihajanje. ” (Heide-
gger, 1967, str. 328)

Štirje načini pripuščanja torej dopustijo, da tisto še ne prisotno pride v priso-
stvovanje. Druži jih nekaj, kar prinaša na dan prisotno. Tisto nekaj, kar prinaša na 
dan prisotno, je proizvajanje. Grško se proizvajanju reče poiesis. Proizvajanje se tu 
misli ne le kot rokodelsko-industrijsko produciranje in ne le kot kulturno-umetniško 
upodabljanje, temveč tudi kot samovznikanje. Zato je physis proizvajanje v odliko-
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vanem pomenu, kajti prisotno vsebuje v samem sebi. Rokodelsko-industrijsko in 
kulturno-umetniško proizvajanje nimata proizvedenega prisotnega v samem sebi, 
temveč v nečem drugem, v delavcu ali umetniku.

Proizvajanje kot uprisostvovanje prisotnega prinaša prisotno iz skritosti v ne-
skritost. Proizvajanje se dogaja tam, kjer preide tisto skrito v neskrito. To prehajanje 
se imenuje razkrivanje v neskritost – aletheia.

“Vprašali smo se po tehniki in smo sedaj prispeli do aletheia, do razkrivanja. 
Kaj ima bistvo tehnike opraviti z razkrivanjem? Odgovor: vse. Zakaj v razkrivanju 
temelji sleherno proizvajanje. Le-to pa druži v sebi štiri načine spodbujanja – vzroč-
nost – in jih prežema.” (Heidegger, 1967, str. 329)

V razkrivanju torej temelji možnost vsega proizvajanja. Tehnika ni samo sred-
stvo, tehnika je način razkrivanja. V še izvornejšem pomenu tehnika pomeni tudi 
proizvajanje v smislu spoznavanja. Tehnika biva v območju razkrivanja v neskritost. 
Tehnika se dogaja tam, kjer se dogaja aletheia, tam, kjer se dogaja resnica. Bistvo 
tehnike je torej način dogajanja resnice. Kakšen je način dogajanja resnice, kakšno 
je razkrivanje v neskritost, kakšno je bistvo tehnike, da lahko zapopade uporabo 
modernega naravoslovja? 

V moderni tehniki vladajoče razkrivanje v neskritost je izzivanje narave. Mo-
derna tehnika naravo izziva na ta način, da iz nje iztrga in porazdeljuje njeno ener-
gijo. Njena energija, iztrgana s pomočjo moderne tehnike, je na razpolago za pre-
razporeditev. Cilj moderne tehnike je v tem, da naravi iztrga čim več energije s čim 
manjšim stroškom. Naravi se njena skrita energija iztrga tako, da se jo potem preo-
blikovano kopiči in se jo potem znova porazdeli. Narava je na razpolago za preobli-
kovanje in človeku ne stoji nasproti kot predmet, temveč kot razpoložljivi sestoj, ki 
je vseskozi funkcionalen. Bistvo narave ni več v njeni predmetnosti, ampak v njeni 
razpoložljivosti. Moderna tehnika je izzivajoče razkrivanje v neskritost.

Toda človek ne obvladuje bistva tehnike. Samo kadar je človek že izzvan, da 
spravlja na dan energijo narave, se dogaja izzivajoče razkrivanje v neskritost.

“S tem, da se človek ukvarja s tehniko, se udeležuje postavljanja na razpola-
go kot enega načina razkrivanja. Vendar neskritost sama, znotraj katere se razvija 
postavljanje na razpolago, kakor tudi območje, skozi katerega človek vsekdar že 
prehaja, če je kot subjekt v razmerju do objekta, nikoli ni človeška krparija.” (Hei-
degger, 1967, str. 339)

Neskritost neskritega se dogaja že takrat, ko je človek poklican k primernim 
načinom razkrivanja. Ko človek znotraj neskritosti na njemu lasten način razkriva 
prisotno, tedaj le odgovarja nagovoru neskritosti.

“Ko torej človek raziskujoč, premišljujoč zasleduje naravo kot neko področje 
svojega predstavljanja, tedaj ga že zahteva neki način razkrivanja, ki ga izzove, da 
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se loti narave kot predmeta raziskovanja, vse dokler tudi predmet ne izgine v brez-
predmetnosti razpoložljivega obstanka.” (Heidegger, 1967, str. 340)

Moderna tehnika kot izzivajoče razkrivanje ni samo človeško delo. Izzivajoče 
izziva človeka v postavljanje dejanskega na razpolago. Človek odgovarja izziva-
jočemu in izzivajoče ga zbira na način postavljanja dejanskega na razpolago. To 
izzivalno izzivanje, ki zbira človeka v to, da postavlja vse dejansko na razpolago, 
imenuje Heidegger postavje.

Ker moderna tehnika uporablja eksaktno naravoslovje, se zdi, kakor da je mo-
derna tehnika uporabljena znanost. Toda to je le videz. Bistvo eksaktnega naravo-
slovja in bistvo moderne tehnike je tisto isto, ki druži oba. Oba druži izzivajoči 
način postavljanja na razpolago.

Tehnika v svojem bistvu pomeni planetarno uveljavitev dovršenega nihilizma, 
pomeni planetarno uveljavitev dopolnjene metafizike. V dovršenem nihilizmu vo-
lja do volje vse dejansko izziva na način postavljanja na razpolago. Volja do volje 
postane samovolja. V dovršenem nihilizmu postane človek kot nadčlovek najpo-
membnejša surovina tehničnega izkoriščanja. Tudi človek v postavju postane izra-
čunljiv sestoj. Tisto, kar spravi človeka na tako pot razkrivanja, je imenoval Heide-
gger usoda.

“Bistvo tehnike temelji v postavju. Njegovo vladanje spada v usodo. Ker spra-
vlja le-ta človeka vsakokrat na neko pot razkrivanja, hodi človek, torej na poti, 
vedno na robu možnosti, da sledi in dela samo tisto, kar se razkriva v postavljanju 
na razpolago ter jemlje od tu vse mere.” (Heidegger, 1967, str. 350)

Na tej poti razkrivanja je človek v nevarnosti. Usoda razkrivanja samega je zato 
nujno nevarnost. Če vlada usoda na način postavja, tedaj je to največja nevarnost. 
Takrat ko je za človeka neskrito samo še razpoložljiv sestoj, takrat ko je človek 
samo še upravljalec neskritega razpoložljivega, takrat je nevarnost največja. V tej 
nevarnosti tudi sam postane razpoložljiv sestoj, čeprav ima o sebi podobo gospo-
darja zemlje.

“Človek tako odločno sledi izzivanju po-stavja, da po-stavja ne dojame več kot 
kak nagovor in zahtevo, da spregleda samega sebe kot nagovorjenega in zahtevane-
ga ter s tem presliši tudi vsak način, kako on sam iz svojega bistva ek-sistira v ob-
močju nekega pri-govora in zato nikoli ne more srečati samega sebe.” (Heidegger, 
1967, str. 352)

Takšno stališče ne postavlja pod vprašaj le spoznanja samega sebe, ampak tudi 
površinske svobode. Kajti, kjer vlada postavje, tam se skrije vsaka druga možnost 
razkrivanja. Postavje ne dopušča prisotnemu vznikniti na dan na način kazanja. V 
postavju je upravljanje in postavljanje na razpolago edini način razkrivanja. Upra-
vljanje in postavljanje na razpolago ne dopuščata, da bi se razkrilo razkrivanje kot 
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tako. Ne dopuščata, da bi se pokazal njen lastni temelj. Postavje skrije razkrivanje 
kot tako, skrije tisto, v čemer se dogaja neskritost, skrije resnico samo.

“Usoda, ki pošilja v postavljanje na razpolago, je torej skrajna nevarnost. Tisto 
nevarno ni tehnika. Ni demonija tehnike, pač pa skrivnost njenega bistva. Bistvo 
tehnike je nevarnost kot usoda razkrivanja.” (Heidegger, 1967, str. 353)

Ogroženost človeka torej ne prihaja šele od smrtonosnih učinkov njegovih na-
prav. Ogroženost človeka prihaja iz njegovega bistva. Že v stari Grčiji je bil človek 
“najsilnejši” (gr. deinites). Heidegger je menil, da je bistvo tehnike v nekem smislu 
dvoznačno. Takšna dvoznačnost pa kaže na skrivnost vsakega razkrivanja. Prvič: 
postavje izziva dejansko na način postavljanja na razpolago in tako ogroža poskus 
nagovora neke prvotnejše resnice. Drugič: postavje se dogaja v tistem dopuščajo-
čem, ki človeku pusti vztrajati v tem, da je tisti, ki je rabljen za trajanje bistva resni-
ce. To naj bi bilo tudi vznikanje rešilnega.

“Nezadržnost postavljanja na razpolago in zadržanost rešilnega gresta druga 
mimo druge in se privlačita kot tir dveh zvezd v teku ozvezdij. Toda to nujno srečanje 
je tisto skrito njune bližine.” (Heidegger, 1967, str. 359)

Nevarnost se spreobrne v rešitev takrat, ko se pozabljenost biti spreobrne v 
resnico biti. Možnost za spreobrnitev Heidegger opredeli kot odprtost za skrivnost. 
Odprtost za skrivnost je odprtost za resnico biti, kar je naloga osmislujočega mišlje-
nja. Osmislujoče mišljenje misli bitno-zgodovinsko razdobje, ki ni metafizično, kar 
je tudi naloga odgovorne vzgoje teorije. Osmislujoče mišljenje oziroma fenomeno-
loška vzgojna teorija tako misli učno kulturo v današnjem času skozi razumevanje 
mišljenja novoveške znanosti in bistva tehnike.

3. Iskanje smisla bivanja

V prejšnjem stoletju se je močno izrazila uničevalna (destruktivna) stran člove-
kove ustvarjalnosti, zato je pomembno, da zna človek osmisliti ne le svoje dosežke, 
temveč predvsem svoje življenje; njegova ljubezen do življenja mora biti močnejša 
od ljubezni do smrti in volja do smisla močnejša od volje do moči. Tako (po From-
mu) svoje bivanje postavlja pred imetje in svojo humano etiko pred etiko oblasti. 
Čedalje bolj spoznavamo, da imeti tudi ustvarjalnost smisel, ker nima smisla sama 
zase. V 20. stoletju se je pokazala bolj kot doslej destruktivna, uničevalna stran 
človekove ustvarjalnosti, zato je tem bolj pomembno, da zna človek osmisliti ne le 
svoje dosežke, ampak predvsem svoje življenje. To pa za Fromma pomeni, da po-
stavljamo svoje bivanje pred imetje in svojo humano etiko pred etiko oblasti. Da za-
piranje posameznika v njegov lastni svet ni dobro, ni samo Frommovo stališče. Če 
hoče človek preživeti, mora biti njegova ljubezen do življenja močnejša od ljubezni 
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do smrti, volja do smisla močnejša od volje do moči. To pa je že sodobna zastavitev 
znanega etičnega vprašanja dobrega ali zla. 

Kot je smisel življenja posameznika povezan z njegovim odnosom do material-
nih in duhovnih vrednot, tako je njegovo bogastvo čutov v zadovoljevanju materi-
alnih in duhovnih potreb. Premalo se zavedamo, da je tudi motivacija posameznika 
kot mobilizacija njegovih sposobnosti svetovnonazorsko (materialistično ali idea-
listično) pogojena. Vzgoja za svetovni nazor zato ne vključuje samo odnosa do re-
ligije, filozofije, znanosti na globalni ravni, ampak še prej odnos do dela/dejavnosti 
na mikrodružbeni, vsakdanji ravni. Svetovnonazorsko nedomišljen in praktično ne-
izpeljan odnos med opredmetenjem osebnosti in njenim ponotranjenjem povzroča 
različna življenjska neravnotežja in občutka nesmisla oziroma odtujitve.

Smisel so opredeljevale že antične praktične, moralne filozofske smeri in no-
voveški francoski, britanski moralisti in novejše etike. Iskanje smisla ima etični 
pomen. Zaradi pospešenega razvoja se širi kontingentnost oziroma kaotičnost doga-
janja. To pa pogojuje razvijanje orientacijske sposobnosti človeka, čeprav še človek 
organizacije ni izčrpal svoje razvojne možnosti v vodstvenih funkcijah. Pri iskanju 
smisla so od starega veka do danes v konfliktu hedonske in asketske etike. Ljubezen 
ni edini smisel in najpomembnejša vrednota življenja, čeprav je zelo visoko. Največ 
je vredno zdravo življenje, ki nam omogoča produktivnost. 

Treba je razlikovati pojem smisla od nesmisla. Pozitivno mišljenje (imeti vero, 
ki gore premika) je možno kot preseganje negativnega. Ozvald piše o razliki med 
zakoreninjenci, za katere je značilen univerzalizem, socialna pripadnost, in izko-
reninjenci, ki so individualisti in uporniki zoper socialne norme. Giddens (1998) 
piše tudi o izkoreninjeni (po Toenniesu instrumentalizirani) družbi, v kateri se raz-
vija novi individualizem, ne pa še istočasno nova solidarnost. To da misliti, da laže 
osmišljajo življenje tisti, ki so že solidarni v družini, kot to dokazuje Lee. 

Kriza je hkrati nevarnost in priložnost. Zaradi krize (gr. krisis) se je Frankl lotil 
ustvarjalnega reševanja navidez nerešljivega problema. Osmišljanje si lahko razla-
gamo po različnih stopnjah duha. Pri Heglu je objektivni duh višja stopnja razvoja 
subjektivne duše. Po Nietzscheju se duh na ravni kamele-preobremenitve, leva, ki 
se nenehno bojuje proti zmaju, kar je njegova sveta dolžnost in raven igrivega otro-
ka, ki dobi nekaj zase le, če izgubi svojo voljo.

Že jezikovno-etimološka analiza pokaže, da se smisel nahaja na vseh ravneh 
človekovega bivanja. Iskanje smisla je tedaj odvisno od razumevanja duševnosti 
oziroma duše (akma po sanskrtsko, pneuma po grško, Seele v nemščini). Akma 
pomeni duh, dih, duša. Ponekod se še danes zasledi nerazlikovanje duše in duha 
– animus, anima. Smisel in izkustvo oziroma občutek sta v nemščini in angleščini 
isto (Sinn, sense). Ni le duh (gr. nus, lat. spiritus, nem. Geist) conceptus analogus, 
ampak je že Aristotelova bit analogia entis, kar pomeni, da smemo in moremo smi-
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sel iskati analogno – kakor spodaj, tako spodaj, kar je tudi hermetični zakon. Smisel 
je tudi razumski, saj je izvir logike logos, ki pomeni hkrati misel in smisel. Ker je 
Venera hkrati Večernica in Danica, ima za Fregeja ta istopomenska beseda dva raz-
lična smisla. 

Smiselno je posnemati vzore, obujanje spominov, znamenj, simbolov, podob 
(Bild, image), (preroških) besed. Nimajo pa ga že sami dogodki. Imajo pa ga dejanja 
(lat. gesta) bogov in herojev, ki nam kažejo višino bivanja. Višina in globina bivanja 
nas spominjata na Ozvaldovo razlikovanje med zakoreninjenimi in izkoreninjenimi 
posamezniki. Kot je dokazovala Leejeva, laže najdejo smisel zakoreninjeni, ki iz-
hajajo iz toplega doma, vendar po Lukasovi tudi tisti (izkoreninjeni) odrasli, ki niso 
imeli srečnega otroštva, niso odvezani naloge samovzgoje, da nekaj napravijo zase. 
tisti odrasli, ki so narcisoidno prepričani, da so izgubili kompetenco iskanja smisla, 
so na begu pred samim seboj. Postajajo mrtvi duhovi po Rainerju, mrtve duše po 
Gogolju, nepokopani mrtveci po Sartru, nekrofili po Frommu, nevrotiki brez fleksi-
bilnega prilagajanja, ljudje brez prsi po Lewisu. 

Franklova metoda za spremembo frustracije je metoda (gr. methodos – pot), ki je 
potrebna za premagovanje stanja stagnacije, depresije, zavrženosti. Ta metoda pomeni 
le ustvarjalnost navznoter v smislu napora samopreseganja. Človek kot ustvarjalno bi-
tje ustvarja tudi smisel. Čedalje bolj se izkazuje, da človek razvrednoti stvaritve, ki jih 
ne zna osmisliti. Zato je prej kot ustvarjalnost stvari pomembna ustvarjalnost smisla, 
zlasti če gre za destruktivno ustvarjalnost kot v primeru nacizma in fašizma. 

Pot do celovitega smisla družine je Frankl opisal kot spoznavanje sebe skozi 
drugega. Toliko bolj si ti sam, kolikor bolj si drugi. To je izhodišče za prožno oseb-
nost z zdravim, trdnim jedrom. Pogosto pa posamezniki v razpuščeni družini ne 
dobijo tega jedra, ampak ostajajo narcisoidno prazni. Zato jim tudi šolski uspehi in 
uspehi pri poklicnem delu ne pomenijo obenem rasti njihove osebnosti. Brez tran-
sakcijske analize, psihosinteze ali izvedbe kakega drugega treninga ostajajo v jedru 
razvajeni ali zatrti otroci. Odmiranje rasti osebnosti se vidi v tem, da ljudje niso 
več navajeni govoriti o osebnosti osebno in iskreno, ampak predvsem deklarativno, 
posplošeno, racionalizirano, ker se jim zdi, da so le po pripisovanju krivde drugim 
vsakemu razumljivi. Prednost drugega pomeni decentralizacijo jaza in skrivanje 
mesta nas samih. Namesto politiziranja iz polpreteklega obdobja je nastalo klišejsko 
psihologiziranje za vsakdanjo rabo. Ideal strokovnosti na področju vedenja o člove-
ku jemlje strokovnosti nje no prednost pred nestrokovnostjo. Če smo vsi sami zase 
strokovnjaki (na primer psihologi, pedagogi ali zdravniki), potem ni nihče pravi 
strokovnjak. To je le nadaljevanje kulture nezaupanja z drugačnimi sredstvi. 

Navidez podobna iskanja smisla imajo v različnih religioznih sistemih drugač-
ne učinke. V pravoslavju Dostojevskega, Solovjeva in Berdjajeva izzveni smisel 
drugače kot v krščanstvu in tu spet drugače kot v budizmu, v katerem poznamo 
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štiri poti trpljenja. Etika dalajlame za novo tisočletje vsebuje tudi iskanje smisla. 
Ljubezen v vsakem religioznem sistemu pomeni nekaj drugega. Tako je Pavlova 
ljubezen glede na njegovo spreobrnjenje iz Savla nekaj povsem edinstvenega. Prav 
tako nekateri v umetnosti zastopajo katarzo, drugi ne. To, kar je bistvo Aristotelove 
tragedije ali krščanskega spreobrnjenja, ni bistveno za eksistencialiste. Kajti iskanje 
nesmrtnosti duše je popolnoma nasprotno zavedanju njene smrtnosti pri eksistenci-
alistih. To pomeni, da je to, kar je za prve resnica, za druge iluzija. 

Tudi odrasli naj bi si zastavljali bistvena vprašanja, sicer se hitro zgodi, da le 
navzven uspevamo, v sebi pa se sesuvamo, ker nismo informirani (oblikovani), ko 
sledimo le drugim. Aktivnost navzven sledi čustvom, ki usmerjajo voljo, kot je to 
razložil Ozvald (1912), ki je izhajal iz stremljenja oziroma hrepenenja. Čustva tako 
kot misli hranijo voljo z energijo. Brez tega sodelujemo le na površini. Ozvald je 
smernice novega življenja našel v izbrani ciljni vrednoti. Izberemo jo seveda glede 
na klasifikacijo vrednot (Ozvald, 1912, str. 23) in na naš tip osebnosti in mišljenja. 
Ne smemo stremeti niti previsoko niti prenizko. Naša dejavnost je videti kot po-
slanstvo in delamo v božanskem ritmu – prilagojeno našemu naravnemu tempu. Če 
smo le razpoložljivi za druge, in naj bi bili v prihodnje še bolj, še nismo osmišljeni. 
Psihologi rešujejo posameznika za sistem, vendar pa priznajo, da osebnost potrebu-
je smisel. Včasih je dober umik v igrivost, v kateri vidimo, da glede na sistemske 
zahteve izgubljamo čas za bolj pomembno. Mladostniki na končni zabavi prikažejo 
tudi to, česar niso mogli osmisliti. Mladostniki želijo postati čim bolj nam podobni, 
kar pa ni nujno najbolje za življenje.

Heideggrova kritika tehnike in posredno tudi tehnologije in tehnokratizma nas 
ne more zadovoljiti. Omejuje se le na ontologijo brez etično-aksiološke ravni. Za 
Heideggerja je človek po eni strani skrbni pastir biti, po drugi strani pa je zaskrblje-
na tu-bit. Skrb za preživetje ni isto kot skrb za avtentično eksistenco. Manjka mu 
verovanje v moč preseganja nihilizma. Heidegger nas vodi do nemoči pred usodo in 
celo pred lastno vestjo. To vodi k raznim endizmom zaradi vserazpoložljive deper-
sonalizacije. Človek je še vedno zavezan funkcionalističnemu odnosu do tehnike, 
namesto da bi tvegal in poiskal moč sebi. Eksistencialisti so postavili človeka pred 
absurdni zid njegove tesnobe in strahu. To pa ne more ostati zadnja razvojna instan-
ca dobrih namenov. Zato si oglejmo drugačen odgovor na nevarnost tehnike.

4. Učitelj v vlogi psihoterapevta smisla 

Prehod iz 20. v 21. stoletje je zgodovinsko prelomen, kar označujejo tudi izrazi 
kot post moderna, postindustrijska družba, holistična paradigma in podobno. Dobo 
organizacije zamenjuje doba orientacije z iskanjem smisla življenja. Danes živimo 
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v času, ko se številna izročila drobijo in izginjajo. Tako nastaja vse manj novih vre-
dnot z najdenjem edinstvenih smislov, ampak se dogaja prav nasprotno – splošne 
vrednote izginjajo. Prav zato je vedno več ljudi ujetih v občutja brezciljnosti in 
praznine, kar imenujemo bivanjska praznota. 

Vendar bi tudi tedaj, če bi izginile vse splošne vrednote, življenje ostalo smi-
selno, ker edinstveni smisli ostajajo nedotaknjeni, tudi če se izgubljajo izročila. Če 
naj človek najde smisel celo v času brez vrednot, mora biti opremljen z vso zmoglji-
vostjo vesti. Zato je pametno, da v času, kot je naš, to je v času bivanjske praznote, 
najpomembnejša vloga vzgoje ni posredovanje izročil in znanja, temveč prečiščeva-
je zmožnosti, ki omogoča človeku najti edinstvene smisle, to je neodvisno in pristno 
odločanje.

Bistvo novoveške filozofije je metoda. Tudi predmet Franklove metode je tr-
peči človek – homo patiens. Če je smiselno trpeti zaradi življenja samega, ne pa 
zaradi njegovih (tehničnih) nadomestkov, potem je odločilno pomembno, kako smo 
nanj naravnani (naperjeni, intencionirani), kakor so to odkrili fenomenologi. Bistvo 
njegove metode je reči življenju da (Ja-Sager) in ne ne (Nein-Sager pri Schelerju). 
Trpljenje je manjše, če ga ne odklanjamo, ampak gremo čim hitreje skozenj. To je 
metoda pretiravanja po paradoksni intenci.

Frankl je glasnik psihologije iskanja smisla, ki bo pomembno tudi v 21. stole-
tju. To stoletje naj bi bilo stoletje vzpona duhovne kulture, če vemo, da je lep kos 20. 
stoletja potekal v boju dveh ekstremnih družbenih mega-strojev (vojaške uničeval-
ne mašinerije), nacionalizma ali nacifašizma in realnega socializma. Oba družbena 
reda sta skušala poteptati individualno vest, svobodo in odgovornost. Frankl se je 
duhovno uprl proti totalitarnim družbenim razmeram. Nasproti kolektivistični, to-
talitarni ideologiji se pojavlja prav kot glasnik in zaščitnik osebnosti posameznika. 
Njegov personalizem je ustvarjalen odgovor na eno in drugo totalitarno ideologijo, 
ki zastopa voljo do oblasti in moči nasproti volji do smisla. 

Frankl je učenec Freuda in Adlerja. Svoj nauk gradi na primarnosti volje do 
smisla pred spolnim nagonom in nagonom po moči, kakor sta ju zagovarjala Freud 
in Adler. Za Adlerja je smisel v pomenu, ki ga pripisujemo življenju. Sožitje in so-
delovanje sta zanj smiselni, ker se z njima izognemo nevrozi. Smisel trpljenja je za 
Frankla v ljubezni do življenja. Čeprav Frankl najbolj analizira trpljenje, je jasno, da 
daje delu na sebi največji pomen. Danes primanjkuje ravno avtentično bivanje, ker 
je potrošniška kultura duhovno otopela. 

Frankl je bil zdravnik s srcem, poslanstvom, psiholog, psihiater in humanist. Po 
poslanstvu zdravnika bi ga lahko primerjali z A. Schweitzerjem in drugimi veliki 
zdravniki. Po tem, da se je v taborišču smrti soočal z mejnimi situacijami, pa bi ga 
lahko primerjali z njegovim sodobnikom Karlom Jaspersom, ki je tudi našel izhod 
iz krize v eksistencialni komunikaciji. 
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Pacienti tožijo o občutku praznote in nesmiselnosti, ki naj bi bila posledica 
dveh dejstev: (a) v nasprotju z živalmi človeku nagoni ne narekujejo, kaj mora delati 
(pogosto ne ve niti, kaj si želi delati); (b) človek si bodisi želi delati, kar delajo drugi 
ljudje (konformizem), ali pa dela, kar od njega želijo drugi ljudje (totalitarizem). 
Čeprav se tradicije sesuvajo, življenje vsebuje smisel prav za vsakega posameznika, 
še več, ta smisel človek ohranja dobesedno do zadnjega diha. 

Psihiater lahko svojemu pacientu pokaže, da življenje nikoli ne izgubi smisla; 
ne more mu pokazati, kaj je ta smisel, pač pa, da je smisel in da ga življenje vsebuje. 
Kot uči logoterapija (človeku v stiski poskuša aktivirati njegove osebne duhovne 
zmožnosti, da bi z njimi odkrival in udejanjal konkretne možnosti za uresničevanje 
smisla v konkretnem življenjskem položaju) je mogoče celo tragične in negativne 
podobe življenja, na primer neizogibno trpljenje, spremeniti v človeški dosežek, če 
se postavimo na pravo stališče do svoje težave. 

Ker je za Frankla (1993) smisel v potrjevanju življenju, ga lahko najdemo v 
vsaki še tako težki situaciji. Zanj je celotna stvarnost smiselna. Človek je zanj du-
hovno bitje s svobodno voljo. Človek je bitje dvojne presežnosti navznoter v ima-
nenco in navzven v transcendenco. Ko sprejemamo svoj psihični in duhovni svet, 
sprejemamo tudi zunanjega. Z delovanjem navznoter delujemo navzven in obratno. 
Smeri iskanja smisla so v opredeljenih plasteh individualne osebnosti. Možno ga 
je najti v predanosti ustvarjalnemu delu, srečanju z drugimi ljudmi in sprejemanju 
(ljubezni, spoštovanju) samega sebe. Človek kot religiozno bitje sme upati na odre-
šenje. Iskanje smisla je brezkompromisno, ker smisel dajemo ali ne dajemo, tretje ni 
možno. Zato je smisel lahko le celovit, ker ga lahko le občutimo ali ne občutimo. 

Smisel pomeni Franklu toliko kot sreča in srečanje. Oboje pa je najprej znotraj 
nas. Srečo Frankl ne razume kot užitek (gr. hedone), ampak je lahko tudi izpolnjeva-
nje dolžnosti podobno kot za Kanta, ki je pisal o čustvu veličastnega in vzvišenega. 
To odpira vprašanje imanence (notranjosti) in transcendence (zunanjosti). Pojem 
smisla življenja je vezan na odnos med imanenco in transcendenco, integriteto in 
identiteto osebnosti in na vrednote. Najbolj ogroža občutek smiselnosti sodobni ni-
hilizem. Ne moremo niti začeti iskati, kar nismo v nekem smislu že našli. 

Šele tedaj, če verjamemo, da je smisel možno najti, ga začnemo iskati. Smisel 
je noogen, kar pomeni, da ga iščemo in najdemo v duhovni plasti naše osebnosti, ki 
je najbolj imanentna in presega celo psiho. Danes je med mladimi veliko noogene 
nevroze, ki jih vodi v obup, depresijo in izbiro ekstremnih dejanj. 

Človek je bitje upanja in zato sme in mora najti smisel. Videli smo, da zaradi 
volje do smisla Frankl ne pristaja na eksistencialni absurd in eksistencialno prazni-
no. Ta dva občutka nastajata le na površini osebnosti, ne pa v njeni globini, kjer biva 
skriti Bog. 
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4.1. Franklovo razumevanje treh prvin človeškega bivanja

Prva se sestoji iz 1. svobodne volje, 2. volje do smisla in 3. smisla življenja. 
Svobodna volja ali svoboda volje je prastaro filozofsko vprašanje, na katero lo-

goterapija odgovarja pritrdilno. Vsak človek je pri odločitvah po lastni volji v bistvu 
svoboden, iz česar sledi, da je tudi osebno odgovoren in zmožen osebne zasluge ali 
osebne krivde. Seveda obstajajo bolezni, ki lahko spodkopljejo človekovo svobodo 
volje, obstajajo pa tudi starostne stopnje, na katerih svobode volje še ni ali je ni več, 
vendar to ne nasprotuje logoterapevtski predpostavki, da vsak človek vsaj potenci-
alno nosi v sebi svobodo volje. 

Volja do smisla je izvirno človeška značilnost, prirojena vsakemu človeku, iz-
raža se kot želja, da bi svoje življenje lahko imel za smiselno. Kot taka je osnov-
na motivacija v človekovi duhovni razsežnosti in je bistveno drugačna od potisne 
motivacije gonov in potreb. Človeku odpira objektiven zunanji svet, v katerem so 
njegove možnosti, naloge in vrednote. 

Smisel življenja obsega drugo trojko – ustvarjanje, doživljanje in vrednote sta-
lišča. Vrednote stališča pa se delijo na tretjo trojko – smiselna stališča do bolečine, 
krivde in smrti. Logoterapija uči, da ni tragičnih in negativnih vidikov, katerih s sta-
liščem, ki ga do njih zavzame posameznik, ne bi bilo mogoče spremeniti v pozitivne 
dosežke. Obstaja pa razlika med stališčema, ki ju nekdo izbere do bolečine oziroma 
krivde. Ko gre za bolečino, človek resnično zavzame stališče do svoje usode, sicer 
trpljenje ne bi prineslo smisla. Ko pa gre za krivdo, je stališče, na katero se postavi 
posameznik, stališče do samega sebe. Še pomembnejše je to, da usode ni mogoče 
spremeniti, saj sicer ne bi bila usoda. Človek pa kaj lahko spremeni sam sebe, saj 
sicer ne bi bil človek. Človek ima torej pravico, da postane kriv in je odgovoren za 
to, da premaga krivdo. Ko s človekom ravnamo kot z žrtvijo okoliščin in njihovih 
vplivov, ga ne le nehamo obravnavati kot človeško bitje, ampak tudi ohromimo 
njegovo voljo, da bi se spremenil.

Zaradi minljivosti svojega življenja je človek odgovoren za to, da izrablja te-
koče priložnosti za udejanjanje možnosti, za uresničevanje vrednot, pa naj bodo te 
ustvarjalne, doživljajske ali vrednote stališča. Človek je odgovoren za to, kaj dela, 
koga ljubi in kako naj trpi. Ko enkrat uresniči vrednoto, ko izpolni smisel, ga izpolni 
enkrat za vselej.

Po Franklu lahko v vsaki še tako težki situaciji najdemo smisel. Zanj je celo-
tna stvarnost smiselna. Antropološka osnova iskanja smisla pri Franklu je, da je 
človek duhovno bitje s svobodno voljo in voljo do smisla. Človek je bitje dvojne 
presežnosti navznoter v imanenco in navzven v transcendenco. Ko sprejemamo svoj 
psihični in duhovni svet, sprejemamo tudi zunanjega. Z delovanjem navznoter delu-
jemo navzven in obratno. Smeri iskanja smisla so v plasteh individualne osebnosti. 
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Možno ga je najti v predanosti ustvarjalnemu delu, srečanju z drugimi ljudmi in 
sprejemanju (ljubezni, spoštovanju) samega sebe. Človek kot religiozno bitje sme 
upati na odrešenje. Iskanje smisla je brezkompromisno, ker smisel dajemo ali ne 
dajemo, tretje ni možno. Zato je smisel lahko le celovit. 

Vzrok nevroz kot neprilagojenih shem vedenja vidijo neoanalitične šole v ilu-
zoričnih pričakovanjih, Jung v napačnih stališčih, Scott-Peck v motenem in popre-
proščenem mišljenju, Kojc v izkrivljenih prepričanjih. Zanj podobe, predstave ali 
slike ustrezajo stališčem in prepričanjem, pa naj gre za kakršenkoli odnos do sveta, 
ker ustvarjajo pogoje delovanja. Slika na mentalni ravni stremi k uresničitvi na fi-
zični ravni. 

4.2. Kaj pomenita mlademu rodu odgovornost in zrela drža odraslih?

Najprej bi morali razlikovati med eksistencialno krivdo in nevrotično krivdo. 
Medtem ko prva nastane zaradi naše nevednosti, kar so v stari Grčiji poznali kot 
tragično zmoto (na primer kralja Ojdipa), pa nevrotična nastane zaradi neprilago-
jenosti razmeram in situacijam. Jung je opozarjal, da je bistvo nevroze v napačnih 
stališčih, prepričanjih (da nismo dovolj dobri) in iluzoričnih pričakovanjih. Pri tej 
krivdi vemo, kaj je dobro, a tega ne delamo zaradi različnih zasvojenosti (na primer 
mamila, alkohol, spolnost, odnosi). V tem smislu Rozman (2004) daje listo popra-
vljenih stališč do življenja, ki nam pomagajo odpravljati zasvojenosti. Podobno kot 
Freud prizna, da nismo gospodarji v lastni hiši, lahko pa svoje življenje obvladuje-
mo, če se kaj naučimo iz izkušenj. 

Zaradi potlačitve težnje po svobodi je treba razvijati tiste psihoanalitične pri-
stope, ki razložijo ta pojav. Jung izhaja iz kolektivno podzavestnega, Fromm pa 
iz “družbeno nezavednega”, kar pomeni, da oba vidita družbeni izvor patologije 
in da se oba zavzemata za preseganje represivnega značaja družbe z zavedanjem. 
“Družbeno nezavedno je družbeno potlačen del univerzalne psihe” (Fromm, 1980, 
str. 119). Tudi Marcuse (1978, str. 45) piše, da samo osvoboditev potlačenih impul-
zov lahko pretrese etablirani sistem potreb v posamezniku in ustvari psihološki in 
fiziološki prostor tudi za potrebe svobode. To pomeni, da se posameznikova identi-
teta lahko osvobodi le z demokratizacijo interpersonalnih odnosov. 

Fromm pravi, da je neizživeto življenje destruktivno. Če se naša energija izraža 
v potrebah in nagonih, potem je treba zadovoljevati prav te. Lahko se prepričamo, 
kdaj so čustva neobvladljiva strast. Ostane le cilj, ne da bi imeli sposobnosti, da ga 
zadovoljimo. Po moje ni prav, da energija sodi le k temperamentu. Gre za nepre-
stano preverjanje, ali trenutno razpoložljive sposobnosti ustrezajo zastavljenemu 
cilju. Če ne, je treba krepiti sposobnosti ali spremeniti cilj, ga znižati ali z aspiracijo 
zvišati. 
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Po Frommu odučenje od starih kulturnih obrazcev omogoča učenje za nove. 
Vendar pa ohranjanje vsaj minimalne zveze s tradicijo, zakoreninjenostjo v zemlji 
omogoča, da se razvijamo dalje. Kot tehnični napredek ni možen brez vsaj minimal-
ne naravne baze, tako tudi napredek v širjenju odnosov med ljudmi ni mogoče brez 
ohranjanja družine kot osnovne celice družbe.

Strah premagamo z zaupanjem (Krishnamurti, Fromm) in odgovornostjo. Do-
slej se je razvijala tehnika z etično praznino, kjer postanemo žrtve strojev. Prav to je 
najbolj nevarno, da družba ostaja brez etične vsebine. Antropološko je homo consu-
mens homo oeconomicus in homo technicus, ni pa to moralni človek. Vprašanje je, 
ali bi z novo etiko lahko omilili to nevarnost. 

Samouresničevanje ni možno brez zadostne odgovornosti za lastno duhovno 
in telesno življenje, kakor tudi ne brez odgovornosti za svet in družbo, kjer ima 
človek dovolj informacij o možnih posledicah lastnih dejanj. Tehnične dileme lah-
ko razrešuje tehniška etika. Gre za prihodnost etičnega človeka pred tehničnim ali 
ekonomskim. 

Po Lee je koncentracijsko taborišče lažja preizkušnja kot pomanjkanje starše-
vske ljubezni v primarnem otroštvu. Tudi po Millerjevi je to nekaj nepopravljivega. 
Odtod izhaja danes toliko narcizma kot naslednika avtokratske osebnosti. Lee je 
dokazovala, da so bili to ljudje, ki so oblikovali po zaporu srečno življenje tisti, ki 
so v otroštvu in mladosti odraščali v toplem in ljubečem domu. 

Ozvald (1918) je pisal tudi Smernice novega življenja, ki bi se jih dalo reaktu-
alizirati v okviru nove kulture življenja. Znotraj te kulture postane jasno, da je treba 
voljo do moči kot poškodovano voljo do smisla ozdraviti, najti korenine izkoreni-
njenih. 

Vprašanje smisla smo si zastavili v času, ko številni mladi ne vidijo več smisla 
življenja, zato jih je treba spodbujati k refleksiji in osmišljanju svojega življenja, 
kakor tudi odpirati ter gojiti optimističen pogled na življenje in svet. V tem okviru 
lahko posredujemo različne filozofsko-etične nazore. Misel, da je vse relativno, se 
je tako udomačila med ljudmi, da bo treba znova buditi čut za razsežnosti in vre-
dnote (ljubezen, dobrota, upanje, vera in podobno), ki presegajo znanstveno in eko-
nomsko osmišljanje življenja, predstaviti pa tudi pomen in vrednost religioznega 
osmišljanja življenja. Ne nazadnje se vedno znova po ovinkih tehničnega napredka 
vračamo k cilju nazaj k naravi, ki je sprejemljiv tudi za mlade.

Stres (1979) meni, da je večina ljudi bolj vernih, kot si priznajo. Verjamejo 
več, kot so pripravljeni izpovedati. V nekatere stvari enostavno moramo verjeti, če 
hočemo preživeti. Za Stresa je iskanje smisla zoperstavljanje nihilizmu. Nima smi-
sla delati vse, kar zmoremo, ker je to zoper našo dušo, ki terja čas premora, tišine, 
poglabljanja vase. Ne moremo predelati vtisov, če smo neprestano bombardirani z 
njimi. Odtod izvira tudi veliko agresivnosti. Zaradi iztrganosti je danes še vedno 
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večji problem osamljenost kot dolgčas. Po eni strani potrebujemo samoto, ne pa 
osamljenosti kot občutka odtujenosti od drugih. Iskanje smisla je boj proti relativi-
zaciji – vse je le glede na drugo in instrumentalizaciji. 

Heidegger je zaradi preseganja pozabe biti usmerjen k obujanju izvirov, če že 
ne drugače pa po etimološki poti. Shranjevanje virov pa je tudi tema nlp. Vprašajmo 
se, kakšno je naše najgloblje poslanstvo, zaradi katerega si postavljamo vse druge 
cilje. Tisto, zaradi česar smo kar najbolj prisotni, je bit. Kajti po biti smo tu-bit. 
Heidegger drugače kot Hegel nenehno prevaja drugobit v svoje lastno dogajanje. 
In to je tisto, kar so imenovali stari Grki poiesis in Rimljani creatio. V nlp pa ime-
nujemo to življenjsko reko tudi flow ali trans. S tem se pridružujemo mistikom, 
ki so verjeli v enost sveta. Schwarz in Schweppe (2005, str. 41-45) pokažeta vajo 
“iskanje življenjskega poslanstva”. V bistvu gre za to, da tisto, kar je Maslow ime-
noval samoaktualizacijo v vrhunskih doživetjih (peak experiencies), podoživimo. 
Gre za to, da dogodek, ki ga ponovno podoživimo v predstavah kot v filmu, nato s 
pomočjo analize ekstrapoliramo glavne vrednote in sposobnosti, ki so bile v njem 
navzoče glede na zastavljen sanjski cilj. Nato oblikujmo temeljni stavek (asociacija 
z Satz von Grund pri Heideggerju) na primer “trajna zapuščina bo moja veličina” 
ali “povedal bom drugim to, kar jim bo olajšalo pot”. Pri tem se učimo na primerih 
misijonarjev, ki so takšne usmeritve že uresničevali.

Vest je kot sposobnost moralne presoje del superega (Sruk, 1986, str. 487). Vest 
razumemo kot notranjo zavest, notranji glas, duhovno oko, organ smisla, glas dol-
žnosti in odgovornosti ter signal za nepravilno etično odločitev. Očitki vesti nasta-
nejo takrat, ko posameznik dela v nasprotju s svojim prepričanjem. Reakcije na to 
so samoobtožbe, kazni, sram, depresije, skrb, strah, zavist in drugo. Ko se posame-
znik ne ozira več na moralne sodbe, izgublja vest, prepričanje in identiteto. Izguba 
vesti je v tem, da se posameznik slepo identificira s kolektivom, stranko, narodom 
in ideologijo.

Z vidika logoterapije je vest organ za smisel: gre za človeku lastno zmožnost za 
osebno prepoznavanje in presojanje smisla med možnostmi trenutka v določenem 
položaju. Z etičnega vidika je vest najvišji etični kriterij ravnanja, z ekološkega vi-
dika pa človekov presežni intuitivni čut za miselno doživljanje in vedenje v ekološki 
celoti stvarnosti. Vest se kot taka uveljavlja proti normam in tradicijam socialnega 
okolja, prav tako pa tudi proti psihično internaliziranim normam nadjaza. Njen do-
met in ostrina sta tako kakor pri vsaki zmožnosti zelo odvisni od osebnega oblikova-
nja, kljub temu pa je najzanesljivejša podlaga za usmerjanje človeške dejavnosti.

Če naj posameznik ne nasprotuje lastni človeškosti, mora svojo vest ubogati 
brezpogojno, čeprav se zaveda, da se lahko zmoti. Možnost, da se moja vest moti, 
vsebuje možnost, da ima vest koga drugega prav. Posledica tega sta ponižnost in 
skromnost. Če naj iščemo smisel, moramo vedeti, da smisel je. Če pa po drugi strani 
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ne moremo biti prepričani, da ga bomo tudi našli, moramo biti strpni. Strpnost ne 
pomeni ravnodušnosti, ne pomeni strinjanja z vero drugega, pomeni zgolj, da dru-
gemu priznavamo pravico, da verjame in uboga svojo lastno vest.

Krishnamurti (1993, 2000) piše, da je njegov edini problem osvoboditev od 
vseh (tujih) avtoritet. Te rabimo zaradi varnosti in se sklicujemo nanje iz strahu. 
To je kontraproduktivno. Običajno izobraževanje otežuje samostojno razmišljanje. 
Konformnost pa vodi v mediokriteto. Za razliko od Coveyja Krishnamurti vidi slabe 
strani pehanja za uspehom. Priznanja za učinkovitostjo delajo naša življenja plitva. 
Storilnostna kultura je v visokih ciljih, dobrih delovnih navadah in upoštevanju av-
toritete. Glavni kriterij je učni uspeh. Čim pomembnejši je uspeh, tem večji je strah 
pred neuspehom. Krishnamurti je očitno kritik storilnostne kulture in zastopnik kul-
ture dobrih odnosov tako kot socialni psihologi (na primer Bečaj).

Krishnamurti se vprašuje, kakšno vrednost ima naše znanje, če nadaljujemo 
z zmedenostjo. Kakšen smisel ima tehnika, ki služi tudi za uničevanje? Opazil je, 
da izobraževanje služi trenutnim potrebam, ne pa trajnim vrednotam. Ne gre mu 
le za urjenje spretnosti na določenem področju, kar sta tudi Ozvald in Heidegger 
označevala kot rokodelstvo. Treba je iskati inteligentnost v globlji povezavi misli in 
čustev. Vendar pa se tej celoti ni mogoče približati skozi dele, kot to skušajo vlade 
in avtoritarne stranke. Pretirano poudarjanje zgolj tehnične usposobljenosti je dol-
goročno uničevalsko. Izvajanje poklica še ni izpolnjenost, ampak je prej frustracija 
(Krishnamurti, 2000, str. 30). Tako kot Fromm se tudi Krishnamurti zaveda, da zgolj 
upiranje avtoritetam vodi v zmedo brezobzirnega tekmovanja oziroma “organizi-
rane blaznosti” (Brandtov izraz). Večinoma gre za narcisoidno kritiko fragmentar-
nega pojavljanja, ki nima celovitega smisla. Krishnamurti je dobro poznal pojav 
človekove razdvojenosti tako imenovani homo duplex. Tako kot drugi humanistični 
psihologi je vedel, da ga je težko preseči. Pisal je o pomenu sedanjega trenutka tako 
kot Todd, saj se je kot budist najbolj zavedal, da beg v preteklost ali v prihodnost 
pomeni bolečino. Še več: sedanjost omogoča edino samozavedanje. “Dokler iščemo 
le notranjo varnost, ni mogoče razumeti celotnega procesa življenja” (Krishnamurti, 
2000, str. 31). Pravilna vzgoja in izobraževanje se ne ukvarjata z nobeno ideologi-
jo. Dodajmo še: z nevtralnostjo ali politizacijo. Ideološka ali nevtralna šola je zanj 
enostranska dilema. Dobra šola je ljubeča, produktivna in skrbi za kulturo skupnosti 
kakovostnih odnosov, ki temeljijo na samospoštovanju (Reasoner). Krishnamurti 
tako kot drugi humanistični psihologi podpira družbeno vzgojno vzgoje (Pediček) 
in ne vzgojno funkcijo družbe. Sociocentrizem je politokratizem. Zamenjuje pri-
marno in sekundarno. Učitelj bi moral pomagati učencu pri razumevanju narave 
nastajajočih vrednot v njem. Krishnamurti je tudi proti prisiljevanju, ker z njim ni 
mogoče prebuditi občutljivosti. 

Kako odpraviti osnovne strahove brez modrosti, potrpljenja in soočanja, kakor 
tudi brez ljubezni staršev? Krishnamurtijev odgovor je podoben Franklovemu – je 
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v celovitem smislu. Sullivan je priporočal tudi “selektivno nepozornost”. Z ustvar-
jalnim impulzom prihajamo prek eksperimentiranja do lastne tehnike samoobvla-
dovanja. 

Odgovor na vprašanje notranje varnosti je takšen kot odgovor na doseganje 
notranje miru. Znotraj kartezijanske paradigme sta nedosežni. Kot je možna le go-
tovost v negotovosti, je možna le varnost v nevarnosti in mir v vznemirljivosti. Ker 
smisel je ali pa ga ni, je celota smisla dosegljiva le v dejavnosti in polnem doživlja-
nju. Ustvarjalna svoboda nastane s samospoznavanjem, ko dopustimo, da resnica 
zaživi v nas. Misli prenehajo, jaz je odsoten. Gojiti je treba lepoto v srcu, da jo lahko 
vidimo v naravi. Krishnamurti je zasnoval nekaj šol v Indiji, eno v Veliki Britaniji 
(Brockwood park school) in v ZDA the oak grove school. 

5. Sklep

V spodnjem citatu pokažemo, na kakšen način je postal človek kot najvišja, tudi 
najbolj prazna vrednota. “Znanstveni odnos do česar koli je sam po sebi in vseskozi 
in povsem neovedeno pustošenje bistva in biti vsega in vsakega kot po praksi zna-
nosti izzvanega v zgolj razpoložljivo… S tem je konec njegovega dostojanstva, če je 
zgolj razpoložljivi resurs in material brezkrajnega proizvajalnega procesa, čeprav 
ga opremimo s še takimi superlativi, kakršen je ta, da je človek “najvišja vrednota”. 
Ironija je, da je človek danes res taka “najvišja vrednota”, vendar je v tej epohi vsa-
ka vrednota kot vrednota neki poseben pogoj možnosti tega brezkrajnega procesa 
prakse znanosti, izzvan kot tak po njenem bistvu. Zato je človek sam kot najvišja vre-
dnota” prvi in odločilni pogoj možnosti odvijanja tega brezkrajnega procesa ravno 
kot razpoložljiv zanj, torej v bistvu opustošen, razčlovečen suženj, ki je oropan tudi 
vednosti o tem v prikrivajoči nepristnosti svoje zavesti, v kateri se ima za “najvišjo 
vrednoto” brez ovedanja tega, da je ravno kot taka vrednota ponižan, oropan dosto-
janstva.” (Urbančič, 2004, str. 276-277) Heideggrovo izvirno mišljenje ima vlogo 
razkrivanja nevarnosti danega doseženega stanja, ni pa to že osmišljanje. 

Fenomenološka kritika tehnike, s tem, ko tematizira mišljenje novoveške zna-
nosti in sodobno tehniko, ravno razkriva prikrivajočo nepristnost današnje zave-
sti kot take. Misli bistvo današnjega opustošenja in razčlovečenja ter odgovarja 
na vprašanja iz uvoda naše študije: od kot negotovost in vznemirjenost v današnji 
vzgojni teoriji in praksi. 

Veliki pedagoški misleci in humanistični psihologi 20. stoletja so v svojih teo-
rijah vzgoje nakazali pot iz ponižanja in razčlovečenja današnjega človeka znanosti. 
Učitelj naj ne bi bil le animator, prenašalec in olajševalec, ampak predvsem osmi-
šljevalec znanja, ki se opira na osmišljajoče mišljenje. 
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Slovenska javna osnovna in srednja šola skorajda ne poučujeta samouravnava-
nja (self-direction) subjektivnega, notranjega sveta. To naj bi bila sestavina vzgoje 
za življenje. Javna šola je še preveč instrumentalno-racionalna. Vendar tudi v njej 
učitelj lahko zastopa poslanstvo dobrega učitelja, ki kakovostno uči, kar pomeni, 
da predano znanje tudi osmišlja in to pričakuje tudi od učencev. Šele konfesionalne 
šole in waldorfska šola nudijo celostno edukacijo že v svojih konceptih. Javna šola 
bi očitno bolj kot doslej upoštevati socialno-psihološke značilnosti učencev. Kljub 
veliki neoliberalni vnemi po univerzalizaciji pouka zlasti ključnih kompetenc ima-
jo, kot nam dokazujejo humanistični psihologi, vendarle primaren pomen temeljna 
prepričanja. Ni vseeno, ali so ta pozitivna ali negativna, kot ni vseeno, ali učenec 
verjame v smisel ali ne. Najprej in navsezadnje ne gre le za reproduciranje življenja 
(pomanjkanje rojstev v razvitih in srednjerazvitih državah), ampak tudi za ohranja-
nje njegove kakovosti. 
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ABSTRACT – In practice various systems have 
been developed and implemented in the area of 
developing management personnel. Investing 
in management development is a long-term in-
vestment whereby the advantages are dependent 
upon the adequacy and suitability of educational 
and training programs of management person-
nel. This article studies the learning content 
areas in the education and training of manage-
ment. The central part of the article presents the 
results of a study that was conducted on a sample 
size of 353 top-level and middle-level managers. 
Respondents were asked to assess 23 learning 
content areas. As most important learning areas, 
the respondents ranked financial management, 
accounting, knowledge of a foreign language, 
and production/operative management. The least 
important were assessed in the areas of strategic 
management of a company, global, European, 
and national law and policy as well as commu-
nication skills.

Izvirni znanstveni članek
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KLJUČNE BESEDE: menedžer, menedžerska kari-
era, izobraževanje, usposabljanje, učne vsebine
POVZETEK – V praksi so se na področju ra-
zvoja menedžerskih kadrov razvili in uveljavili 
različni sistemi. Naložba v razvoj menedžerjev 
pomeni dolgoročno investicijo, katere koristi so 
v veliki meri odvisne od ustreznosti programov 
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja 
menedžerskih kadrov. V prispevku obravnavamo 
vsebine menedžerskega usposabljanja in izobra-
ževanja. V osrednjem delu so predstavljeni rezul-
tati raziskave, ki je bila opravljena na vzorcu 353 
višjih in srednjih menedžerjev. Anketiranci so v 
raziskavi ocenjevali 23 učnih tem. Kot najbolj 
pomembne so respondentje ocenili finančni me-
nedžment, računalništvo, znanje tujega jezika, 
produkcijski/operativni menedžment, kot naj-
manj pomembne pa so ocenili strateško vodenje 
podjetja, svetovno, evropsko in nacionalno pra-
vo, politiko ter komunikacijske veščine.

1. Introduction

Market globalization and international competition tensions mainly have been 
evoked by the exponential increase in technological knowledge leading to innova-
tions within organizational structures, production methods, and products, pushing 
companies to confront the need to react more quickly, creatively, and flexibly. At the 
same time placing development on the wider and more immediate business world 
with dramatic changes at the level of international politics, societal development, and 



ecological responsibility with additional demands placed on company leadership. 
Managing and forming companies within such a highly complex and turbulent sys-
tematic environment places a demand on the management system of a company to be 
highly qualified with specialized knowledge as well as to transfer such knowledge.

The success and efficacy of any organization is long-term and largely depen-
dent upon the overall business strategy within which human resources has a specific 
importance (Cimerman, 2003, p. 156). Even though there are no specific data, we 
can ascertain based on contacts with human resource personnel that it is quite rare 
to include the development of management personnel as a component in strategic 
plans. One of the main explanations is in the operative planning. More specifically, 
when planning the needs of human resources, organizations do not stem from their 
strategic and developmental goals, but in practice future personnel resources are 
most frequently extrapolated from existent personnel situations. 

Management development is an important part of developing personnel in an 
organization and is based on systematic, long-term, and individual development 
plans in accordance with strategic directives and organizational culture. Due to con-
tinuous changes within an organization and its environment, development has to 
accompany managers throughout their period of employment. The level of formal 
education and major field of study alone are not sufficient for successful execution 
of managerial tasks. At various levels of development within a manager’s career, 
the role of the manager, length of the role, as well as tasks and factors that may be 
influenced, change.

In-practice various systems have been developed and implemented in the area 
of developing management personnel. The training of such personnel demands a 
specific method and form. Investing in management development is a long-term 
investment whereby the advantages are dependent upon the adequacy and suita-
bility of educational and training programs of management personnel. A career in 
management is not dependent upon the capabilities of an organization, but also upon 
an individual’s own abilities, capabilities, motivations, ambitions, as well as deter-
mination. Of course, an individual’s aspirations have to be in accordance with the 
needs and goals of an organization.

2. Developing management personnel

Developing managers is an important part of an organization’s personnel deve-
lopment and is based on systematic, long-term, and individual development plans 
in accordance with the strategic directives and culture of an organization. Due to 
continuous changes in an organization and its environment, development has to 
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accompany managers throughout their employment life-span. The level of formal 
education and major field of study alone are not sufficient for successful execution 
of managerial tasks. At various levels of development within a manager’s career, 
the role of the manager, length of the role, as well as tasks and factors that may be 
influenced, evolve. In-practice various systems have been developed and implemen-
ted in the area of developing management personnel. The training of such personnel 
demands a specific method and form. Investing in management development is a 
long-term investment whereby the advantages are dependent upon the adequacy and 
suitability of educational and training programs of management personnel. A career 
in management is not dependent upon the capabilities of an organization, but also 
upon an individual’s own abilities, capabilities, motivations, ambitions, as well as 
determination. Of course, an individual’s aspirations have to be in accordance with 
the needs and goals of an organization.

A problematic area exists within the practice of business. Organizations frequen-
tly do not have a whole, systematic, working management with the knowledge, 
abilities, and capabilities to control ways for satisfying the needs and acquiring 
work and life experiences, habits, developing a critical relationship to work, goods, 
values, and the environment as a whole. Usually, the functions of management are 
carried out by quite specialized educated personnel (i.e. in terms of the following 
areas of study in business economics, technical, scientific or jurisprudence). Tech-
nical knowledge and capabilities that such individuals bring from universities and 
professional colleges satisfy the need to accomplish tasks at a higher level. Howe-
ver, if during ones career such employees are promoted to leadership positions then 
there is evidence that there is a lack of qualifications in those areas that are directly 
connected to the practice of management as such individuals were not trained for 
those positions. For example engineers do not have the needed marketing knowled-
ge at the strategic level, a human resource manager does not understand the concept 
of controlling, and social competence tends to be a foreign concept to chemists.

Following, it is important to note that additional and professional training of 
managers has to be in accordance with the structural needs and social changes of 
work. This is important if we wish that managers achieve effectiveness at work (Ef-
fron, Gandossy, Goldsmith, 2003, p. 87).

We have to realize that we live in a time where not only the individual– ma-
nager has to participate in life-long learning, but also his organization. The future 
of an organization is dependent mostly on the capabilities of learning and training 
of all employees, especially managers who have to be role-models for their co-
workers (Robbins, 2003, p. 51). Active education and management training is the 
basis for innovations, which gives the opportunity for organizations to gain and/
or sustain a larger competitive advantage on the market. For this reason, education 
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has an arduous task requiring complete spherical reforms. During such reforms, 
one should not forget past experiences as well as the need to continually consider 
the possibilities of modern technology. We can expect better results only with co-
ordinated modernization of all elements in the educational sphere. Most definitely, 
modern technologies are definitely one of the variables in the resourceful, creative, 
and innovative thinking of managers. More specifically, it provides managers with 
a number of opportunities in obtaining information through which one can actively 
follow domestic and foreign market situations. 

Companies are faced with a deficit in capable management potential. Planning, 
organizing, managing, and control are the basic functions of every manager. Models 
and styles of leading, the role and attributes of managers have been an area of many 
research studies that have offered various answers to the question of successful 
management. Various foreign authors (Vroom, 1985; Singer, 1990; Dessler, 1991; 
Vicera, 1994; Noe, 1994) have undertaken numerous research studies in the area of 
education, management, and management attributes. Their results could be a guide 
in organizing additional education and training of managers; however, we have to 
realize that the results of their studies are for their specific areas. These results are 
based on their specific cultural environments, economic state, and the then current 
guidelines and state directives in the area of life-long learning as well as other areas. 
As such, it precludes us from transferring their findings into the Slovene arena. Ho-
wever, it does serve as a welcoming comparative tool especially with our entrance 
into the European Union as it is expected that our managers will have the expected 
knowledge, abilities, and tools for leading and managing comparable to European 
managers. 

The main reasons for accelerating development (education and training) of ma-
nagers are: (a) development and work advancements in organizations, (b) effective 
leadership development as seen in the process of planning, directing, work coor-
dination and control, (c) increase of employee motivation, and (d) preventing the 
obsolescence of leadership abilities and knowledge. 

Management development contributes to business success with the assistance 
of organization. This assists managers and their demands to respond to their current 
and future needs. Management development is evidenced by a manager’s work and 
success, which gives them developmental opportunities to: (a) become flexible – 
managers contribute to the long-term formation of plans, (b) quickly react – purpo-
sefully solve or redirect issues, (c) be motivated – directed towards an individual 
career. The central purpose for management development is to better understand our 
future role, prepare personal developmental plans that have to be directed towards 
achieving business results, and to control the pressures that emerge during continuo-
us evaluations of their work (Armstrong, 1999, p. 121). 
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The capability of an organization to achieve their business strategies vastly 
depends upon the capabilities of its managers. It is also dependent on organizations 
that require from its managers a specialized type of understanding and knowledge. 
The process of management development is based on the analysis of current and 
future managerial needs, an evaluation of potential capabilities and events based on 
the policy and planning strategy so that these abilities and attributes are acquired as 
soon as possible (Harrison, 2004).

The analysis of future needs for managers stems from well-planned standards. 
Even with all future predictions and foreseen circumstances that we currently have 
at our disposal, we cannot accurately envision the quantity and type of managers 
an organization will need. Despite this, there is much we can do. For the managers 
that we have we can provide constant development as well as continual learning, 
education, and training. 

The manager who is a visionary, strategist, decision-maker, organizer, delega-
tor, communicator, motivator, negotiator, and team-leader, all wrapped up into one 
person who also is ethical, open-minded and knows how to control and accept chan-
ges, has to be continually educated and trained (Mullins, 2002, p. 174). It is through 
such means that he will be able to accomplish all tasks that are required from him 
as a manager. Upon entering the European Union, managers are confronting a much 
harsher competition. It is evident that managers will need to focus inwardly towards 
themselves in such a way that will provide with outward results (achievement, su-
ccess, competitiveness, innovativeness, knowledge). Slovene managers have a great 
developmental potential that could be developed through an appropriate manage-
ment development concept. 

2.1. Fundamental factors in management development 

The success and effectiveness of an organization is tied closely to the efficacy 
of managers. The urgency in management development is evident in (Možina et al., 
2002, p. 22):

competitive acuity:  □ In competitive conditions where there are fast-paced 
and continuous changes on the market, in technology, with demographi-
cal attributes, and political adjustments, such organizations that can with-
stand these changes are those that direct themselves towards continuous 
education and learning. These changes do not coincide with traditional 
learning and for this reason the need for continuous education is being 
developed not only for managers but at all levels of an organization. 
progressive self-adjustments: □  Continuous learning in an organization 
renders employees to be less susceptible to possible destructive envi-
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ronmental influences. Changes are becoming, virtually, a permanent 
feature in the life of an organization. 
employees as thinking beings and their adaptability:  □ Continuous edu-
cation is needed so that employees are adaptable and reflect upon their 
work. With such assistance they will be able to wholly take advantage 
of their creative potential. 
employee development:  □ Previous decades were marked by technologi-
cal development, but the future is where we have to do more in terms 
of employee development. Technology may be copied but people ca-
nnot be. We need to develop employees’ creativity, commitment and 
ability to adapt to new and unpredictable situations. 
teamwork:  □ To achieve the most optimal results, high quality, and to use 
advanced technologies we need to increase the level of teamwork and 
reduce the number of individual tasks. Teamwork is becoming a new 
paradigm and as such there is an increased need towards collective 
learning and mutual sharing of experiences.

The process of appropriate human resource handling and proper management 
is increasing. For human resource management within which an organization sys-
tematically integrates into its business strategy the need for personnel, recruitments, 
develops and evaluates its staff, rewards and develops effective relations with them, 
is the responsibility of top management.

As such it is extremely important that they are aware of continuous education 
and training, that is, life-long learning. However, just being aware is not enough. 
Management has to think of their own education and training and be a role model 
for their subordinates. Values of every organization have to be knowledge and the 
transfer of such knowledge to all employees. If management maintains an organi-
zational culture of a learning organization than employees will accept continuous 
education and training as something that is assumed and not as an obligation as 
something that they must or have to do.

Organizations that engage in management development assure long-term de-
velopment and perspective. Advantages of personnel development initiatives are 
greatly dependent upon the adequacy of educational programs, training, as well 
as additional professional training of managerial staff. Managerial personnel pro-
grams include such plans that are designed towards developing young and perspec-
tive personnel, i.e. those candidates intended for managerial functions (successors) 
and the additional training of current managers. These are employees with whom 
organizations will achieve their strategic goals. Management development should 
be designed in such a way that besides satisfying the needs of the organization it 
accommodates also developmental wishes, needs and interests of candidates and 
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managers. Based on the fact that the interest of individuals is varied, the system of 
management development should be designed in such a way that it offers sufficient 
diverse developmental opportunities. 

Within a management development process, individualized consecutive levels 
have to be implemented. Such individualizations consist of: choice of candidate, 
long-term designs of education and training programs, verification of training re-
sults, evaluation of abilities as well as connecting theory to practice (Merkač Skok, 
2005, p. 158).

Investing in management development is a long-term systematic investment 
for an organization. Vast changes and satisfactory advancements in management 
development is not something that can be achieved overnight. An expectation that 
short seminars will result in a profound change is a misconception. Systematic ma-
nagement development can achieve desirable results only on the basis of planned 
development throughout a longitudinal timeframe. 

An individual’s managerial career is dependent upon his abilities, capabilities, 
ambitions and motive as well as the needs and opportunities within an organization. 
Numerous staff-development measures are in many ways dependent upon which 
career stage an individual manager is at for whom the measures are being planned. 

The structure of knowledge, which an individual has to be in command of, 
transforms upon career advancement. This difference is especially evident with a 
career in management. The degree of professional knowledge is reduced and the 
extent of conceptual knowledge increases, whereby the scope of knowledge of peo-
ple and interpersonal relationships remains equal.

2.2. Learning content areas in the training and education of management 

Education and training programs are connected with the needs and goals of 
organizations. There are various levels and types of educational needs that result in 
specialized learning content for individual educational programs. Bahtijarević Šiber 
(1999, p. 741) outlines four levels of educational needs. The first level of need is 
focused on training employees for their present job and eliminating the difference 
between an individual’s expected and realized performance when doing their job. 
The second level is tied to spreading individual knowledge and skills; this allows an 
individual to complete more demanding and versatile tasks. The third level is con-
nected to the development of an individual career; employees are being prepared for 
promotion and pursuing more complex and responsible tasks. This usually covers 
a narrower group of gifted employees although contemporary career development 
requirements foresee the possibility for all employees to advance irrespective of 
their position and level of education. The fourth level of educational needs is con-
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nected with the future. These include educational and training programs that are ne-
eded for continuous adaption to changes that will demand from employee’s greater 
job flexibility. 

For each of these levels we have to have different requirements towards the con-
tent, method, form of education and training. Organizations should specifically know 
which knowledge and skills should be developed in their employees. These are:

Foundational knowledge and skills □  are required from all employees 
(mathematics, reading, listening, orthographic, writing).
Technical or professional skills □  include knowledge, techniques, methods, 
procedures that employees need to successfully complete specific tasks.
Interpersonal skills  □ including interpersonal relationships, working re-
lations, communication, management that are needed for successful 
operations in all areas of work, especially with managerial tasks.
Conceptual-strategic skills □  include a broad set of interwoven strategic 
and operative planning skills, forming and structuring organizations, 
policy implementation, decision-making, and so forth. These skills are 
most frequently a part of educational needs of middle- and top-mana-
gement, although they are becoming an increased requirement from 
employees at all levels (Bahtijarević Šiber, 1999, p. 742).

There are different categories of educational needs that provide the foundation 
for programming and determining learning content areas for educational and train-
ing programs. These include decisions on who the participants are, determining the 
principle educators (within an organization or an outside contractor), which skills 
and knowledge need to be focused on, which level of knowledge is expected from 
the participants, program execution (on the job or at another location), which me-
thods and forms are most appropriate, and so forth.

Education and training of management has to include contemporary, modern, 
and up-to-date educational programs, in developing foundational professional kno-
wledge and competencies so that managers can be “fluent” in their field of manage-
ment and business. These programs are needed for managers at all levels of course 
differentiating the content and complexity of materials.

Various authors (Daft, 1997; Stevens, 2001; Torrington et al., 2005) present the 
results of their studies on the educational needs of managers. In these studies, mana-
gers extrapolate the learning contents for which they believe are the most important 
for their development. These are how to:

use methods for successful planning,  □
use innovations, creativity for maximum planning and establishing or- □
ganizational goals,
plan and realize activities in reaching the established goals, □
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realize long term goals, □
choose appropriate employees,  □
solve problems when reaching organizational goals, □
align their interests with the interests of the organization and require- □
ments of their work,
motivate employees, □
direct employees towards achieving established goals, □
motivate employees to be innovative, to suggest recommendations, to  □
be independent when planning,
praise and reward employees for a job well done, □
work in a managerial team, □
integrate needs for education that are defined by the organization with  □
the plans for personal development of employees,
prepare a self-development plan, □
solve problems with unmotivated managers, □
eliminate chronic fatigue and stress with managers. □

Dessler (1991) outlines the following five key indicators that affect which con-
tent material will be implemented for managerial training and education:

The relationship between owners and top management towards educa- □
tion and training.
The establishment of management devel opment strategies and policies. □
The organizational-business strategy and human resource policy of the  □
company.
Annual report on career advancement. □
Responsibility of managers and owners of a company on education and  □
training.

When choosing a training and education program, it is significant that mana-
gers know how to determine within themselves those deficiencies in knowledge 
and skills that reveal as the greatest obstacles in reaching appropriate work results. 
They would learn to eliminate such impediments by attending appropriate programs 
that are offered by their organization or outside educational institute. Harris (1997, 
p. 308) states that managers should allot 20% of their time towards self-education 
and training to prevent obsolescence of already-acquired knowledge. 

3. Methods

We conducted the study in the business sector between middle-level and top-
level managers employed within Slovene companies. The study examined the lear-
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ning content areas in education management training programs that represent to the 
manager an important part of their professional development. 

A hypothesis was set forth that the choice of learning content in education and 
training is influenced by the manager’s position at the workplace. Besides the more 
narrow business-economic learning areas, middle- and top-level managers also are 
interested in areas that are connected with business, politics, as well as the the social 
and ecological environment of the company within which they are employed. 

The sample size represents top- and middle-level managers employed within 
the business sector of Slovene companies. There was a response rate of 365 (73%) 
of the 500 distributed questionnaires. After auditing the questionnaires we elimina-
ted 12 (2,4%) additional questionnaires.

The sample of participants employed in the business sector represents 353 
units. From this sample 155 were females and 196 were males (43,9% : 55,5%). 
Most participants are older than 46 years of age (38,5%), which actually shows that 
these managers were of mature age with quite a bit of experience and employment. 
We can assume that the top-level and middle-level managers employed were indivi-
duals with rich experiences obtained through their employment period.

The study revealed that most of the questionnaire respondents (45,3%) were 
employed in larger-sized companies, 30,9% were employed in smaller-sized busi-
nesses, and 23,2% in middle-sized companies. 59,8% were employed as top-level 
managers, 39,4% of the respondents were employed as middle-level managers. It is 
encouraging that 90,1% of the respondents hold an appropriate or obtained a higher 
level of education, which is formally required of them.

Data needed for the purpose of the study were collected through questionnai-
res. The statistical program SPSS 15.0 was used to process and analyze the data. 

4. Results and interpretation 

The respondents were asked to rank the importance of learning content using a 
five-point Likert scale, where 1 is equal to completely unimportant, 2 representing 
somewhat important, 3 being neutral, 4 meaning important, and 5 being equal to 
extremely important. The results are depicted in Table 1.

The results show a proportionally equal importance to all content areas. As 
the table depicts, individual learning content areas are rated with an average score 
from 3,09 to 4,36. These scores reveal that all learning content areas are important 
to managers. More specifically, they are interested even in those areas that are not 
concretely tied to their specific business-economic area, but are relevant in under-
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standing the economic, social, and ecological environment of the organization whe-
re managers are employed.

Table 1: Importance of learning content

Learning content f Mean Std. deviation
Strategic management 353 3,28 1,013
Financial management 353 4,36 0,664
Production/operation management 353 4,06 0,705
Marketing management 353 3,82 0,791
Innovative management 352 4,00 0,806
Human resource management 353 3,99 0,810
Controlling 353 3,95 0,855
Political economy 353 3,73 0,821
National law and policy 353 2,98 0,892
European law and policy 352 3,09 0,951
Global law and policy 353 3,15 0,935
Communication skills 350 2,90 0,953
Foreign language 352 4,26 0,724
Computing 353 4,29 0,770
Accounting 351 3,90 0,794
Logistics 353 3,37 0,819
Ethics 353 3,38 0,916
Human resource management 353 3,80 0,896
Social capabilities 353 3,77 0,866
Systematic thinking 353 3,78 0,850
Emotional Intelligence 353 4,01 0,765
Ecology 352 4,01 0,864
Reducing stress 352 3,59 0,889

Based on the obtained data we found that for the participants the most impor-
tant learning content areas were the following: financial management, computing, 
knowing a foreign language, production and/or operation management, emotional 
intelligence, ecology, innovative management, human resource management. Ave-
rage importance was rated with the areas of: controlling, accounting, marketing 
management, media handling, systematic thought, social skills, political economy, 
reducing stress, ethics and logistics. The least important were: strategic company 
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management, global law and policy, European law and policy, national law and 
policy, and communication skills.

Table 2: Ranking learning content areas

Learning content Average score Rank
Strategic company management 3,28 18
Financial management 4,36 1
Production/operation management 4,06 4
Marketing management 3,82 10
Innovative management 4,00 6
Human resource management 3,99 7
Controlling 3,95 8
Political economy 3,73 14
National law and policy 2,98 21
European law and policy 3,09 20
Global law and policy 3,15 19
Communication skills 2,90 22
Foreign language knowledge 4,26 3
Computing 4,29 2
Accounting 3,90 9
Logistics 3,37 17
Ethics 3,38 16
Media handling 3,80 11
Social skills 3,77 13
Systematic thinking 3,78 12
Emotional intelligence 4,01 5
Ecology 4,01 5
Reducing stress 3,59 15

We were interested if there were statistically significant differences in choosing 
the most important learning content areas and whether the participants were top-le-
vel or middle-level management.

Top-level managers estimated the content as important. The greatest emphasis 
was placed on additional training in the areas of: financial management (average 
score 4,44; std. dev. 0,625), computing (average score 4,27; std. dev. 0,780), and 
foreign language (average score 4,20; std. dev. 0,744).
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Table 3: Descriptive measurements by groups

 Learning content Position f Average 
score Std. deviation

Financial management
Top-level management 211 4,44 0,625
Middle-level management 140 4,24 0,708

Computing
Top-level management 211 4,27 0,780
Middle-level management 140 4,32 0,761

Foreign language
Top-level management 211 4,20 0,744
Middle-level management 139 4,35 0,690

Production / operation 
management

Top-level management 211 4,12 0,635
Middle-level management 140 3,95 0,790

Emotional intelligence
Top-level management 211 4,00 0,753
Middle-level management 140 4,01 0,791

Ecology
Top-level management 210 3,96 0,885
Middle-level management 140 4,06 0,833

Innovative management
Top-level management 211 4,03 0,780
Middle-level management 140 3,96 0,847

Middle management assessed that the most important professional training are 
needed in the following content areas: foreign languages (average score 4,35; std. 
dev. 0,690); computing (average score 4,32; std. dev. 0,761), and financial manage-
ment (average score 4,24; std. dev. 0,708).

We can estimate that top-level management places a greater emphasis on ad-
ditional professional training in the content learning area of financial management. 
Middle management places a greater emphasis on further professional training in 
the area of information technology and foreign languages.

Taking into account the assumption of homogeneity of variances (F = 0,097,  
α = 0,756) the t-test is used for independent sample between top-level and mid-
dle-level management showing a statistically significant difference on assessing 
the content importance of financial management (t = –2,753, g = 349, α = 0,006). 
Taking a 0,6% risk, we can assert that top-level management (  = 4,44) place a 
greater emphasis on additional training within the content area of financial mana-
gement than do those from middle-level management (  = 4,24). The t-test did not 
show statistically significant differences between top-level and middle-level mana-
gement regarding the content area importance of computing (t = –0,609, g = 349,  
α = 0,543) and foreign language (t = –1,883, g = 349, α = 0,061). Even though the 
differences are not statistically significant it is clear that middle managers place a 
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greater emphasis on computing (  = 4,32) than top-level managers (  = 4,27) and 
a greater importance towards foreign languages (  = 4,35) than top-level managers  
(  = 4,20).

Table 4: T-test assessing the difference in importance for the learning content areas 
of financial management, computing, and foreign languages according to 
work position

Learning content
Levene test t-test for independent sample

F α t g α
(two-tailed test)

Difference 
in means

Financial 
management

Assuming 
that variances 
are equal

0,097 0,756 –2,753 349 0,006 0,20

Computing
Assuming 
that variances 
are equal

0,466 0,495 –0,609 349 0,543 –0,05

Foreign 
language

Assuming 
that variances 
are equal

0,016 0,901 –1,883 348 0,061 –0,15

The hypothesis states that the choice of learning content in the education and 
training of managers is influenced by the managers work position. More specifical-
ly, that in addition to the more narrow business-economic areas, middle- and top-
level managers find those areas important that are tied to the economic, political, 
social and ecologic environment of the company within which they are employed. 
As such, we can state that:

Upon ranking the learning content areas according to importance the results show  □
that managers find the more narrow business-economic work areas (general lear-
ning content areas) more important and areas that stem from external economic, 
political, social and ecologic environment (specific learning content areas). 
Education and training of management also known as “learning to manage com- □
panies”, managers found general learning content areas to be important. These 
are those areas that top-level management found as urgent and stem from top 
management’s activity areas that are functionally differentiated. Among general 
learning content areas we included financial management, computing, produc-
tion/operation management, innovative management, human resource mana-
gement, controlling, accounting, marketing management, systematic thinking, 
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ethics, logistics, strategic company management and so forth. Managers found 
all general learning content areas important, but the most important ones were 
financial management (average score 4,36; std. dev. 0,664), computing (avera-
ge score 4,29; std.dev. 0,770), production/operation management (average score 
4,06; std. dev. 0,705) and innovative management (average score 4,00; std. dev. 
0,806).
Education and training of management also known as “learning to manage com- □
panies”, managers also found specific content areas to be important. These are 
areas stemming from external economic, political, social, and ecologic enviro-
nment. Among specific learning content areas we included ecology, global law 
and policy, European law and policy, national law and policy, knowledge of a 
foreign language, emotional intelligence, media handling, social skills, reducing 
stress, communication skills, and so forth. Managers found the most important 
area to be knowledge of a foreign language (average score 4,26; std. dev. 0,724), 
emotional intelligence (average score 4,01; std. dev. 0,765), and ecology (avera-
ge score 4,01; std. dev. 0,864). Among the least important were global law and 
policy (average score 3,15; std. dev. 0,935), European law and policy (average 
score 3,09; std. dev. 0,951), and national law and policy (average score 2,98; std. 
dev. 0,892). Upon entering the European markets the importance of knowledge 
increased in a company’s inter-dependent variables of economics, politics and 
jurisprudence. More specifically, these are learning content areas from the areas 
of political economy, law, national, European and global policy. For this reason 
it is urgent that managers enrol in training/education within these areas. Commu-
nication skills is considered to be among a specific content learning area, which 
had received the lowest score (2,90), however managers need to be aware that it 
is an important part of management behaviour. 

5. Conclusion

Globalization has influenced the increased need towards collaboration, inter-
connections, and cooperation based on principles of mutual interests as well as geo-
graphic, content, and cultural interactions of participants in this process.

It is only through education and learning, with all its social roles and contents, 
needed by a manager that it gives the opportunity for one to affirm and develop 
physical, intellectual, aesthetic, emotional and spiritual dimensions. Because of 
Slovenia’s own unrecognizability, it is difficult to compete with intellectually, cultu-
rally, and economically more developed countries. As such, the basis for Slovenia’s 
development is for the population to receive a good education as well as to acquire 
the abilities to adapt to the European and domestic market conditions. 
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There becomes a greater and more emphasized need towards permanent and or-
ganized education and training to successfully perform in a global society. Through 
such means we contribute towards permanent behavioural changes of managers.

Continuous changes in science, technology and technique bring about new ne-
eds towards additional and more organized training and professional training of 
managers. There are new services and products, innovations in information techno-
logy, competition on the market, new ideas, losses and gains, rises and bankruptcies, 
needs towards a participating style of management, tendencies towards a cultural 
learning organization, and so forth. These factors interweave amongst each other 
and create a global environment where managers compete for the most optimal 
success.

Assessing opinions regarding the importance and unimportance of learning 
content areas within management education and training programs resulted in par-
tially unexpected findings:

It is completely understandable for financial management to be ranked number  □
one because it is one of the most important goals in management education and 
training to assure an organization with competent management. This means that 
in a market economy the final goal of economic actions is profitability which 
provides the opportunity to implement and fulfil further goals.
Computing, internet usage, electronic mail, teleconferences (the world of com- □
munication technology) is a part of today’s business communication. Quick flow 
of information is made possible by computer technology which gives managers 
the opportunity to make quick and flexible decisions that are important for su-
ccess in the business world.
It is logical that the area of foreign language was ranked in third place because it  □
is quite difficult to work with business partners from other countries without the 
knowledge of a foreign language. Market orientation of many companies onto 
foreign markets is a common occurrence. Knowing a foreign language repre-
sents an immense advantage for management personnel.
For emotional intelligence to be ranked so highly where in practice it is frequen- □
tly assessed as less important with other content areas may be due to the charac-
teristics of the sample- the respondents that expressed their opinions.
Ecology was an indicator that is having an increased importance in the national,  □
European, and global arena. European Union ecology demands are quite clear, 
managers have to know them and include them in all areas of their organizational 
activity. Management also has to grapple with ecological issues with problematic 
areas of our natural environment and pollution as they are becoming increasingly 
more important criteria of business decision making. 
Innovative management was an indicator that was ranked among one of the most  □
important; yet it was ranked in sixth place. Innovativeness as well as research 
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and development are important for the economy especially for countries that are 
export-oriented, of which Slovenia is as well. For this reason, it is our opinion 
that understanding the issues of research, development, and innovativeness sho-
uld be more interesting for management.
It is surprising that strategic management was poorly rated. Strategic manage- □
ment is of essential importance for managing an organization and achieving its 
goals. Management competency is not without strategic decisions and strategic 
management. Management that does not place an emphasis on strategic manage-
ment find it difficult to find the most optimal path in achieving goals with their 
employees. For this reason, understanding the contents of strategic management 
should be more interesting for managers.
It is also problematic that the areas of international directives in comparison with  □
other learning content areas were poorly ranked with regard to their importance. 
These are the areas of global, European, and national law and policy. Internati-
onal orientation and stance of management personnel, pursuit of understanding 
other political and economic relations in the European and global arena where 
organizations will have to embrace in the future more than ever before should be, 
in our opinion, a priority on the list of content areas in the education and training 
of management.
It is also problematic that at the bottom of the list are communication skills.  □
Without these skills one cannot successfully communicate with business par-
tners, competitors, engage in public speaking, represent their organization and 
not least also communicate with technologies of the communication world. We 
cannot imagine a successful manager without appropriate verbal and non-verbal 
communication skills. For this reason we believe that understanding the content 
of communication skills should be more interesting to management.

We are aware that the results of this study represent a temporary “solution” – a 
solution for today and not for tomorrow. It is a reflection of today’s interaction of an 
organization with the environment, the prudent assessments of managers in urgently 
seeking new information through additional and professional training, opportuniti-
es and needs for enrolling in various forms of education and training, competitive 
advantage of their companies, and so forth. The quick-paced changes in science, 
technology, and technique determines the learning content areas and are as such just 
a temporary variable and  a most effective one.
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Humanistična perspektiva izobraževanja 
nadarjenih in talentiranih učencev

Pregledni znanstveni članek
UDK 371.2:373
KLJUČNE BESEDE: izobraževanje nadarjenih 
učencev, individualizacija ter diferenciacija po-
uka in učenja nadarjenih
POVZETEK  –  Humanistična psihologija kot ši-
roko gibanje v Evropi in ZDA pristopa k izobra-
ževanju nadarjenih in talentiranih s holistične in 
globalne perspektive. Njihov interes je v glavnem 
usmerjen na vprašanje, kako razvijati kreativne 
potenciale nadarjenih učencev. Zanimivo novost, 
ki jo predstavlja “tretja sila” v psihologiji, je is-
kanje možnosti prispevka talentov družbi in razvi-
janje osebnostnih potez v širšem smislu. Holistič-
ni poudarki humanistične psihologije spodbujajo 
preučevanje temeljnih potreb samouresničitve, ki 
obstaja univerzalno pri vsakem človeškem bitju. 
Humanistično usmerjeni psihologi in pedagogi 
priporočajo globalni kurikulum, v katerem se vi-
soko ceni čustveno-socialno oblikovanje namesto 
dosedanjega pretežno kognitivnega razvoja pri 
nadarjenih in talentiranih učencih. Kognitivno 
storilnostno motivacijo nadarjenih in talentira-
nih bi v humanistični perspektivi morali nadgra-
diti s fenomenološko notranjo motivacijo tudi v 
slovenskem šolskem sistemu.

Author review
UDC 371.2:373
KEYWORDS: education of gifted and talented 
pupils, individualisation and differentiation of 
teaching and learning gifted and talented pupils
ABSTRACT – Humanistic psychology is a wide 
movement in the USA and in Europe approaching 
to the education of gifted and talented pupils 
from the holistic and global perspective. Their 
interest is mainly focused on the question how to 
develop creative  potentials of gifted and talented 
pupils. An interesting new approach represented 
by the “third force” in psychology is searching 
for possibilities of talent contribution to the so-
ciety and developing personal features in wider 
sense. Holistic emphasis of humanistic psycho-
logy encourages researches of basic needs for 
self-realisation which is universal to every hu-
man being. Humanistically oriented psychologi-
sts and teachers recommend global curriculum 
where emotional social formation is highly va-
lued instead of mainly cognitive development of 
gifted and talented pupils, which has been appre-
ciated until now. Cognitive efficiency motivation 
of gifted and talented should be upgraded with 
phenomenological inner motivation in Slovene 
school system as well.

1. Uvod

Humanistična psihologija predstavlja široko zasnovano gibanje, v katerega 
sodi veliko število znanih psihologov, pretežno iz Evrope in ZDA z vodilnimi pred-
stavniki, kot so Abraham Maslow, Carl Rogers, Gordon Allport, Sidney Jourard, 
Rolo May, Joseph Nuttin, Charlotte Buhler in drugi. Sem se uvrščajo tudi različni  



psihologi, ki se okarakterizirajo kot perceptualni psihologi, psihologi jaza, subjek-
tivni psihologi in fenomenološko egzistencialni psihologi.

Običajno jih imenujemo tudi kot “tretja sila” v sodobni psihologiji, ki stoji na-
sproti dvema predhodno prevladujočima silama, behaviorizmu in psihoanalizi. Če-
tudi humanistični psihologi ne sestavljajo neke tesno povezane psihološko miselne 
šole, obstajajo med njimi različni interesi in metodološke usmeritve, pa jih vendarle 
povezujejo skupni idejni poudarki, po katerih so razpoznavni. V naši deskriptivni 
raziskavi si bomo izposodili nekatere njihove poglede in poudarke z namenom, da 
bomo spregovorili o izobraževanju nadarjenih in talentiranih učencev z bolj global-
ne in holistične perspektive (Tageson, 1982).

2. Izobraževalni cilji

Zagovorniki posebnega izobraževanja nadarjenih učencev se ozirajo za tisto 
kategorijo obetajočih talentov, ki pozitivno izstopa v učnih storitvah in dosežkih. 
Njihov interes je v glavnem usmerjen na posebne potenciale in posebne sposobno-
sti nadarjenih in k vprašanjem, kako razvijati ustvarjalne potenciale, ki označujejo 
nadarjene učence. Humanistično usmerjeni psihologi in pedagogi se, za razliko od 
večine drugih, osredotočajo na splošne človeške lastnosti teh učencev (Sternberg, 
1987; Sternberg, 1985). Holistični poudarki v humanistični psihologiji so usmerjeni 
v preučevanje osnovnih potreb samouresničevanja, ki obstaja univerzalno pri vsa-
kem člov eškem bitju. Holistični pristop zavrača specialno pedagogiko in didaktiko, 
ki je svojsko izobraževalno in intelektualistično prilagojena nadarjenim otrokom 
(Ferbežer, 2002a).

V skladu s takšno holistično perspektivo humanistični psihologi in pedago-
gi ponovno kličejo v smer osebnostnega razvoja nadarjenih učencev. Priporočajo 
globalni kurikulum, v katerem je afektivno izobraževanje višje vrednoteno kakor 
kognitivni razvoj, ki je bil do sedaj v posebnem izobraževanju nadarjenih poglavi-
tnega pomena. V očeh humanističnih avtorjev sta bila doslej etična usmerjenost in 
vrednostno oblikovanje nadarjenih otrok pogosto prezrta. V razredih z nadarjenimi 
učenci je bil doslej dosti večji poudarek in celo pritisk za učno storilnost kakor za 
oblikovanje značaja in osebnosti v širšem pogledu. Humanistični avtorji govorijo 
o nujnosti razvijanja avtentične osebnosti, ki je oblikovana z zmožnostjo refleksiv-
nega mišljenja v iskanju osebnega smisla in skrbi za druge ljudi kot osebnosti. Hu-
manistična perspektiva vsebuje spremembe od izobraževanja za storilnostne cilje 
v smer, ki poudarja razvoj osebnih potencialov, v izobraževanje, ki je usmerjeno v 
pomoč otrokovi izkušnji vesele samouresničitve v moralnih vzajemnih odnosih in 
življenjskih ciljih (Passow, Schiff, 1989).
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Humanistični poudarki v izobraževanju nadarjenih in talentiranih vsebujejo 
spremembe v ciljih izobraževanja. Pri tem gre za namene izobraževanja, usmer-
jenega v razvijanje samouresničljive osebnosti, ki je zmožna kritičnega mišljenja, 
senzitivnega čustvovanja in etičnega vedenja. Nadarjen učenec je za humanistično 
usmerjenega učitelja ne samo hitro učno razvijajoči se učenec z učnimi in študij-
skimi potenciali, temveč predvsem osebnost v najširšem smislu, učenec “modrega” 
mišljenja, toplega srca, učenec, ki je zmožen globlje in globalne prežetosti s člove-
škimi problemi. Cilj humanistično zasnovanega izobraževanja pri nadarjenih otro-
cih je razširjati pojmovne horizonte in kultivirati pristna čustva empatije, simpatije 
in splošno sočutje do človeškega bitja (Ferbežer, 2005).

3. Učenje kot odkrivanje smisla

Danes živimo v obdobju pospešeno hitrih razvojnih sprememb in informacijske 
eksplozije. Nadarjeni učenci, kot obetajoči socialni voditelji prihodnosti, morajo 
zato biti oblikovani kot bolj prosvetljeni državljani, znanstveniki, politiki, ekonomi-
sti ali pedagogi z globalnimi pogledi in občutkom socialne odgovornosti. Potenciali 
talentov za opravljanje voditeljskih vlog zahtevajo organizacijo globalnega kuriku-
luma, ki bo vzgajal zanimanje, uresničevanje in poklicanost za humane dimenzije 
življenja.

Globalni kurikulum teži kultivirati pri mladih talentih kritično mišljenje in spo-
štovanje odgovornega soočanja z zahtevami družbe in človeštva v 21. stoletju. V tej 
zvezi upravičeno citiramo dve stališči v člankih avtorja Harryja Passowa:

“Globalni kurikulum mora mladim talentom nuditi možnosti povečane- □
ga razumevanja kulture z medkulturnimi in interkulturnimi študijami. 
Takšne študije morajo omogočiti vpogled v vrednote in prepričanja, 
po katerih ljudje živijo, in v probleme, s katerimi se soočajo” (Passow, 
Schiff, 1989).
Globalni kurikulum mora nuditi možnost razvoja miselne presoje mo- □
ralno etičnih dimenzij problemov in dogodkov, ne pa samo učenja pre-
prostih dejstev.

Ena izmed poglavitnih kritik današnjega izobraževanja v svetu je tako imeno-
vana “nesmiselnost”, z drugimi besedami izobraževanje brez duše. Mlade talente 
kot učence poučujejo za pasivno sprejemanje informacij, dejstev in znanja, zelo 
redko pa v odkrivanje pomena in smisla. Odkrivanje smisla zahteva osebno vple-
tenost, izkušenjsko učenje, aktiviranje čustev in motivov. Naravno učenje namreč 
vključuje čustvovanje in kognicijo (Marentič Požarnik, 2000). Ravno pri dana-
šnjem izobraževanju nadarjenih otrok v svetu, še bolj pa pri nas v tako imenovanem  
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“konceptu” odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, je v 
večini prezrto afektivno oblikovanje. Slednje je zainteresirano na eni strani za ra-
zvoj samozavedanja in na drugi strani zavedanja drugih ljudi kot osebnosti. Gre za 
pomoč učencem preučiti medosebne odnose in razvijati dobre odnose z drugimi, pri 
čemer je mišljeno empatično spoštovanje, čustvena toplina in pristno čustvovanje.

Zato, da bi lahko oblikovali takšne medosebne odnose v šoli, moramo spod-
bujati nadarjene otroke za skupno sodelovanje, medosebno pomoč, učenje drug od 
drugega in spremeniti prevladujočo prakso zunanjega motiviranja. Večina današnjih 
šol zrcali obstoječe družbene odnose in uvaja tekmovanje med nadarjenimi učenci 
kot osnovno motivacijo za učno storilnost. To velja še posebej za organizacijske 
okoliščine posebnih razredov za nadarjene in talentirane. Ker je cilj tekmovanja 
zmagati in skušnjava zmagati za vsako ceno, drugim učencem uspeh ni občutek 
veselja, temveč jemanje veselja in poguma (Ferbežer, 2002c).

Pogosto v strokovni literaturi predpostavljamo, da je pomemben del osebno-
stnih potez nadarjenih otrok povezan z njihovo stopnjo samozaupanja in pozitiv-
nega samospoštovanja. Pri tem pa zmotno domnevamo, da so takšna stališča do 
samega sebe posledica naravnega razvoja v primerjavi z manj sposobnimi vrstniki, 
kjer naj bi bili posledica povratnih informacij in evalvacij staršev, učiteljev in vrstni-
kov ter uspešne šolske zgodovine otroka. Po dognanjih mnogih raziskav se je realno 
pokazalo, da je takšna domneva napačna. Obstaja mnogo raziskovalnih dokazov, da 
so imeli nadarjeni učenci nižje rezultate na lestvicah učne in socialne samopodobe. 
Razlogi za takšne protislovne rezultate so, da so nadarjeni učenci uvrščeni v visoko 
tekmovalno atmosfero v posebnih razredih, kjer so pogosto bolj frustrirani v primer-
javi z njihovimi odličnimi vrstniki v heterogenih razredih. Tovrstno tekmovanje pa 
ne motivira nadarjene učence za učenje, temveč jih motivira za umik pred neuspe-
hom in socialnimi stresi.

4. Identifikacija kot neprekinjen proces

Inteligentnost je pojmovni izraz z mnogoterimi pomeni in različnimi defini-
cijami, ki se razvrščajo od operacijskih do visoko abstraktnih. Pri tem je bistveno, 
da se spomnimo, da inteligentnost ni neka edinstvena entiteta, temveč hipotetični 
konstrukt, ki ga uporabljamo za opis širokega obsega vedenja opisanega kot inteli-
gentnost (Gardner, 1983). Kakorkoli merimo otrokove kognitivne funkcije, merimo 
različne zmožnosti in kompetence, ki so povezane z afektivnimi karakteristikami, 
kakor je pozornost, vztrajnost, socialna odgovornost in zaznavno motorična koordi-
nacija (Gardner, 1983). 
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Z vidika vseh omejitev inteligentnostnih skal priporočamo:
da mora biti uporaba in interpretacija inteligentnostnih testov zelo pre- □
vidna in uporabljana samo za diferencirane izobraževalne programe,
da posameznik ne bi smel biti zreduciran na nekaj rezultatov in da  □
nadarjen otrok ne bi smel biti diagnosticiran zgolj na inteligentnostni 
skali in da je treba hkrati z inteligentnostno skalo pridobiti za identi-
fikacijo nadarjenih širšo dimenzijo informacij o otrokovih zmožnostih 
in ustvarjalnosti,
da so učiteljeva opazovanja in ocene lastnosti potencialno nujno dopol- □
nilo psihometrično bolj izpopolnjenim instrumentom (Renzulli, 1986).

5. Izogibanje popolnemu homogenemu razvrščanju

Glede posebnih izobraževalnih programov za nadarjene – po nekaj desetletjih 
raziskav in strokovnih diskusij – še vedno ni jasnega odgovora na vprašanje, katera 
vrsta učnega programa je boljša: akceleracija, obogatitev ali posebni razredi. Kljub 
vsemu temu pa obstaja najširše sprejet zaključek, da učne razlike ne povzroča admi-
nistrativna uvrstitev ali vrsta izobraževalnega programa, temveč učitelj, kurikulum 
in uporabljene učne metode.

Znanstvene raziskave so pokazale, da obstajajo znotraj homogenih skupin na-
darjenih še vedno velikanske individualne razlike. Te skupine nadarjenih učencev 
nikakor niso homogene. Med tem ko razvrščanje učencev po sposobnosti nudi par-
cialni odgovor na vprašanje ustreznega izobraževanja nadarjenih, pa raziskave o 
razvrščanju nadarjenih učencev po sposobnosti nudijo prav nasprotno sliko o vre-
dnosti te pedagoške strategije. Homogeno razvrščanje učencev po sposobnosti samo 
ni sredstvo, ki bi zagotovilo zadostne pogoje za višjo učno storilnost na kateri koli 
ravni sposobnosti. Predstavlja samo ogrodje, znotraj katerega je mogoče pospešeno 
učenje bolj učinkovito načrtovati in uresničevati.

Eden od bistvenih problemov, povezanih z razvrščanjem po sposobnostih, so 
stališča otroka, ki je vključen v takšen individualiziran program, do sebe. Omenjena 
edukacijska strategija predpostavlja, da si bodo nadarjeni učenci močno dvignili 
svoj ego na račun povišanja učne samopodobe kot posledica vključitve v poseben 
razred (skupino) za nadarjene. V resnici pa so znanstvene raziskave pokazale, da se 
njihovo samospoštovanje prej zmanjša, kakor pa poveča kot posledica homogenega 
razvrščanja. In to kot posledica neprekinjenega druženja s sošolci enakih ali višjih 
sposobnosti.

Mnogi nadarjeni učenci doživljajo v teh okoliščinah posebne probleme v zvezi 
z ocenjevalnimi izkušnjami. Kadar so vključeni v homogeno razvrščene skupine, 
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dobivajo pomembno nižje ocene, kakor ko so uvrščeni v heterogene skupine ozi-
roma razrede. Te nižje ocene postanejo del njihovih stalnih kumulativnih popisov 
(longitudinalnih učnih zapisov) in stalna frustracija njihove vsakodnevne učne ak-
tivnosti.

Četudi obstajajo določene rešitve, kakor je načrt večpredmetne učilnice (reso-
urce room) kot pomembna in učinkovita izpopolnitev programa homogenega razvr-
ščanja, o številnih odprtih vprašanjih še vedno polemično razpravljajo raziskovalci 
in praktiki. V tej zvezi je bilo poudarjeno, da razredni učitelji vidijo sebe kot odgo-
vorne za razvoj osnovnih učnih spretnosti, toda ne odgovorne za razvoj otrokove 
nadarjenosti. Stališča obojih, učiteljev in učencev iz njihovih temeljnih razredov, do 
nadarjenih učencev, ki občasno zapuščajo razred zaradi programa občasnega obi-
skovanja zahtevnejših programov posameznih predmetov (pull out), so v splošnem 
negativna. Mogoče je celo, da poskušajo učitelji in učenci iz temeljnih razredov 
nezavedno in nenamerno kaznovati nadarjene učence zaradi njihovih posebnih pri-
vilegijev. Tako začne občasno vključevanje v poseben zahtevnejši program nekega 
predmeta ogrožati socialne odnose nadarjenih učencev. Več kot očitno je torej, da se 
nadarjeni učenci počutijo neprijetno, če so presojani kot ločeni od svojih vrstnikov 
in razvrščeni kot drugačni.

Boljša alternativa kot popolno homogeno razvrščanje je nivojski pouk znotraj 
temeljnega razreda za približno pet nadarjenih učencev od petindvajsetih. Tukaj se 
nadarjeni učenci vključujejo bodisi individualno ali v manjših skupinah v različne 
obogatitvene aktivnosti, samostojne raziskovalne projekte, pospešeno učenje nara-
voslovja, računalništva, literature ali tujih jezikov pod skrbnim učiteljevim sveto-
valnim usmerjanjem. Šole lahko pritegujejo celo posebne službe ali strokovne kadre 
za usposabljanje nadarjenih učencev v raziskovalnih projektih. V vseh teh primerih 
je mogoče kot najvažnejše opaziti, da imajo nivojske skupine (cluster groups) na-
darjenih učencev možnosti podeliti učne izkušnje z vsemi drugimi učenci v razredu 
in tako zmanjšajo morebitne negativne izkušnje izolacije in bojazni.

Kadar je uporabljen individualizirani učno obogatitveni program pri nadarje-
nih učencih, morajo šole ponuditi neke vrste center učnih virov (learning resource 
center), ki vsebuje ne le raznolika in zahtevnejša učna gradiva za samousmerjajo-
če učenje, temveč tudi specializirane aktivnosti, kot so umetniški projekti, projekti 
socialnega raziskovanja pod svetovalnim vodenjem posebej usposobljenih učite-
ljev za nadarjene učence in drugo. Takšni centri učnih virov lahko enako pomagajo 
posebnim interesnim skupinam (interesne dejavnosti) ali klubom v šoli, kot so na 
primer dramski klub, klub za osebnostno rast, klub staršev nadarjenih otrok, franco-
ski, računalniški klub, organiziranje srečanje s strokovnjaki, organiziranje razisko-
valnih projektov, strokovnih ekskurzij in različne vrste posvetovalne informacijske 
pomoči. Kakor koli že, obstajajo različne možnosti heterogenega razvrščanja, ki 
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omogočajo nadarjenim učencem, da se aktivno vključujejo v obogatitveni program 
rednega kurikularnega razreda.

6. Oblikovanje spodbudnega okolja

Pri oblikovanju nadarjenih učencev v razredu ni ničesar bolj pomembnega ka-
kor organizacija spodbudnega ozračja za razvijanje samospoštovanja. Celotno psi-
hološko vzdušje ali okolje razreda je povezano z mnogimi elementi, ki vključujejo 
fizično namestitev v razredu, pozitivna stališča učiteljev in njihovo senzibilno odzi-
vanje, spodbudni odnosi med učenci, psihološko kakovostne strategije motiviranja 
učencev in čustvena svoboda izražanja in raziskovanja.

Kaj razumemo v tem okviru pri nadarjenih za spodbudno okolje? Gre za splo-
šno ozračje sprejetosti, zaupanja, vzajemne podpore in pomoči, spoštovanje učnih 
prizadevanj, redukcije napetosti in bojazni v učnih interakcijah kakor tudi telesnih 
aktivnosti. Kategorija zdravega samospoštovanja predstavlja zmožnost videti sebe 
kot spoštljivo in kompetentno osebnost z določenimi talenti in privlačno osebnostjo, 
ki rojeva zadovoljne medosebne odnose, biti sposoben ljubiti in biti ljubljen.

Vsak humanistično usmerjen učitelj (naše kadrovske šole poznajo pretežno 
funkcionalistično kognitivno storilnostno usposabljanje učiteljev) je odgovoren za 
zgoraj opisano spodbudno okolje. Humanistično vrednostno prepričan učitelj ra-
zume, da učinkovito poučevanje ne predstavlja samo razgradnjo in podeljevanje 
znanja ter informacij, temveč kot spodbujevalec razvoja učenčevih potencialov in 
učenčevega samospoštovanja. Učitelj mora biti sposoben izražati pristno skrb, oseb-
no zanimanje in je pripravljen poslušati in oblikovati iskrene ter zaupne odnose z 
nadarjenimi učenci.

Oblikovanje neogrožujočega okolja in potrjevanje življenjskih moči sta dva 
bistvena elementa izobraževanja nadarjenih učencev. Naravna težnja nadarjenih 
učencev je, da so samostojni in samomotivirani učenci (intrinzična ali notranja mo-
tivacija). Nadarjeni učenci uživajo pri učenju nestruktuiranih in fleksibilnih nalog 
vsekakor raje kot visoko struktuiranih, ki jih vsebuje večji del operacionaliziranih 
kurikulumov (Ferbežer, 2004). Nič ni tako učinkovitega pri oblikovanju samospo-
štovanja kot izkušnja uspeha. Pri nadarjenih učencih se občutek uspešnosti in kom-
petence razvija postopoma in s počasnim tempom. Humanistično usmerjeni učitelji 
morajo oblikovati učne okoliščine s čim manj neuspeha. Raziskave so pokazale, da 
izkušnja uspeha prispeva k zastavljanju realističnih ravni aspiracij. Ljudje s šolsko 
in življenjsko zgodovino uspeha si postavljajo cilje, ki omogočajo povprečne ali 
nadpovprečne uspehe, medtem ko si tisti z zgodovino šolske ali življenjske neuspe-
šnosti zastavljajo tako nizke cilje, da si ne upajo ničesar tvegati, ali pa si zastavljajo 
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tako visoke cilje, ki so zanje nedosegljivi. Očitno je, da izkušnja uspeha srednjih 
ravni nudi učencu dovolj spoznavnih izzivov, da zadovolji svojo potrebo za dosežki. 
Istočasno pa jim nudi razumne možnosti za uspeh.

En uspeh rodi nov uspeh. Bistvenega pomena za humanistično usmerjenega 
učitelja je, da izkoristi obstoječo uspešnost, na kateri gradi nadaljnjo uspešnost. Ko 
pa postane izkušnja doživljanja uspeha stalnica, se bo zviševalo samospoštovanje in 
razvijal se bo k uspehu orientiran karakter.

Spodbudno razredno okolje prav tako pomeni harmonične odnose med učenci 
in med učenci in učitelji (celo med učitelji), vsak se počuti učno primerno oskrblje-
nega, sprejetega in nikoli oviranega ali ogroženega. Najpomembnejše pa je, da so 
vsi učenci spodbujani za medsebojno vzajemno sodelovanje, vzajemno pomoč in 
učenje drug od drugega.

7. Sklep

Sedaj je pravi čas za nas, učitelje nadarjenih učencev, po nekaterih strokovno 
spornih izkušnjah tako imenovanega “koncepta” odkrivanja in dela z nadarjenimi 
učenci v Sloveniji, da ponovno ocenimo predvsem izobraževalne programe, ki smo 
jih pripravili z obetavnimi dobrimi nameni (Nacionalni kurikularni svet, 1998). 
Danes je najširše strokovno potrjeno, da je globalni kurikulum tisti kurikulum, ki 
celovito razvija nadarjene učence in oblikuje zdrave homogeno razvite osebnosti. 
Kognitivni razvojni programi pa so doslej poudarjali in razvijali pretežno intelek-
tualne sposobnosti. Integracija afektivnega izobraževanja s kognitivnim učenjem 
pomaga nadarjenim učencem izoblikovati samospoštovanje in pristne odnose z dru-
gimi ljudmi ter razvijati kritično mišljenje in domišljijo. V humanistični perspektivi 
je najpomembnejši vidik nalog poučevanja in učenja nadarjenih učencev oblikovati 
vzdušje, kjer je mogoče vzgajati socialna čustva, poučevati učence, kako biti spo-
štljiv do drugih, sprejeti svojo socialno odgovornost, ki izhaja iz visokih sposobno-
sti. Visoke sposobnosti tudi socialno in moralno zavezujejo. Zaveza je osvoboditi 
svoje potenciale za maksimalno samouresničitev.
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Kriteriji ustreznosti revij za predšolske otroke

Pregledni znanstveni članek
UDK 371.671
KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, revija za 
otroke, kriteriji ustreznosti
POVZETEK – Uvodnemu razmišljanju o nujnosti 
vrednotenja revij za predšolske otroke sledi pred-
stavljanje metodološke poti opredelitve kriterijev 
vrednotenja ustreznosti le-teh. Osrednjo pozor-
nost namenjamo podrobni predstavitvi naslednjih 
kriterijev: velikost in oblika uporabljene pisave 
(črk) v reviji, slike in risbe oziroma likovna podo-
ba revije ter vsebinska tematika, ki jo razdelimo 
na leposlovna in poučna besedila, mejne žanre 
med leposlovnimi in poučnimi besedili, učenje 
spretnosti in razvijanje ustvarjalnosti ter misel-
ne naloge. Opozorimo tudi na pomen priloge za 
starše in prisotnost reklam v revijah za otroke.

Author review
UDC 371.671
KEYWORDS: pre-school child, children’s maga-
zine, suitability criteria
 ABSTRACT – The beginning of the article deals 
with the importance of the evaluation of pre-
school children’s magazines, followed by the 
presentation of the methodology for defining the 
suitability criteria for these magazines. The main 
focus is on the detailed introduction of the follo-
wing criteria: size and shape of fonts used in the 
magazine, drawings and pictures e.g. graphical 
layout of the magazines, topics, which are divi-
ded into fiction texts, instructive texts, a mixture 
of fiction and instructive texts, learning different 
skills, creativity development and mental exerci-
ses. The importance of the parents’ guide and the 
presence of advertisements in children’s magazi-
nes are addressed as well.

1. Uvod

Na današnji stopnji razvoja tehnike in tehnologije si ne moremo predstavljati 
življenja brez medijev. Ti zavzemajo pomembno mesto tudi v procesu vzgoje pred-
šolskih otrok, saj se le-ti z rojstvom znajdejo v svetu medijev, ki se mu ne morejo 
upreti. Vloga odraslih, še zlasti staršev in vzgojiteljev, je pri tem izjemno pomemb-
na, saj so oni tisti, ki se odločajo (v imenu svojih otrok in zanje) za vrsto medija in 
za način posredovanja vsebine oziroma informacije, ki jo medij prinaša. Z revijo 
kot tiskanim medijem se danes seznanijo že otroci v predšolskem obdobju. Posebej 
zanje je natiskanih in tedensko ali mesečno objavljenih precejšnje število revij. Kot 
ugotavlja Veler (2002), se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi novih raz-
mer pojavilo več revij za otroke in dodaja, da je boj za tržni delež na tem donosnem 
tržišču postal neizprosen. Ob vse večjem številu revij, ki se držijo recepta malo lite-
rature, malo didaktike in malo enigmatike, so potrošniki, ki bi svojemu otroku radi 



dali poučno in zabavno branje hkrati, izgubljeni, odločitev za nakup pa je v večini 
primerov odvisna od cene in trenutne všečnosti, ocenjuje avtor.

Zato se postavlja vprašanje, katero/e revijo/e izbrati in jo ponuditi predšol-
skemu otroku oziroma katere kriterije mora zadovoljiti revija, ki jo bomo ponudili 
predšolskemu otroku. Odgovor na to vprašanje je kompleksen, saj zahteva premi-
šljeno in strokovno argumentirano odločitev za izbiro ustrezne revije. Zavedamo se, 
da je odločitev za nakup in/ali izposojo revije za predšolskega otroka individualna 
odločitev vsakega posameznika, pa vseeno ocenjujemo, da z definiranjem kriterijev 
ustreznosti revij za predšolske otroke prispevamo k medijski pismenosti odraslih in 
otrok.

2. Problem

Na tržišču imamo veliko ponudbo revij za otroke, ki s pisanimi in vabljivimi 
naslovnicami vabijo otroke, da jih vzamejo v roke. Zaradi izjemne raznolikosti vse-
bin in aktivnosti, ki jo ponujajo otrokom, jim Haramija (2003, str. 208), ko pravi, da 
“v branje leposlovne literature sodi tudi predstavitev otroških revij, primernih otro-
kovi starosti”, priznava enakovrednost z drugimi književnimi zvrstmi. V nadaljeva-
nju še dodaja (prav tam), da “revije namreč prinašajo besedila iz poezije (pesmice, 
uganke), proze (pravljice, črtice) in dramatike (krajši samostojni prizori), s tem pa 
otrok spoznava različne književne zvrsti in vrste”.

Revije za predšolske otroke postajajo vedno pogostejše branje na trgu tiskanih 
medijev. Strokovnjaki ugotavljajo, da tudi predšolski otroci potrebujejo dobre in 
kakovostne revije. Pa so ponujene otroške revije res takšne? Da bi to lahko ugotovili 
in kasneje revije tudi s tega vidika presojali, moramo za ustreznost in s tem kako-
vost revij najprej postaviti določene kriterije. Te bomo v nadaljevanju na podlagi 
pregleda revij in v povezavi s poznavanjem razvojnih značilnosti predšolskih otrok 
oblikovali in določili sami. Namreč, revija mora biti tako vsebinsko, metodološko 
kot čustveno prirejena razvoju otroka, da bo njen cilj, učiti, vzgajati in zabavati 
otroka, tudi dosežen.

“Kdaj lahko rečemo, da je revija za otroke kakovostna?” se poleg nas tako spra-
šuje tudi Remškarjeva (2003a, str. 93) in v nadaljevanju razlaga: “Dobra leposlovna 
revija prinaša dovolj velik delež leposlovnih besedil, ki so pretehtano izbrana; dobra 
poučna revija pa zagotavlja pisano raznovrstnost besedil drugih funkcijskih zvrsti. 
Dobro revijo za otroke odlikuje prečiščen jezik na eni in prečiščen likovni jezik na 
drugi strani (ilustracija, fotografija, oblikovanje...). Odlika dobre revije za otroke 
je povezovanje različnih vej umetnosti (besedne, likovne, glasbene), ki spodbujajo 
k umetniškemu izražanju tudi naslovnika. Dobra revija za otroka jemlje otroka in 
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njegovo pravico do resničnosti resno, spoštuje njegova čustva, upošteva njegove 
posebne potrebe, gradi na njegovih izkušnjah in jih bogati, se ne poigrava niti z 
njegovo naivno nagnjenostjo h kiču niti ne s stereotipi (spolnimi, rasnimi, verskimi, 
narodnostnimi in drugimi)…”. Ustreznost revije je torej nezadržno povezana s ka-
kovostjo vsebine, jezika, likovne podobe in drugo.

Vendar pa se ob tem pojavlja še eno vprašanje, in sicer, kako kakovost ohra-
niti. Velerjeva (2002) ugotavlja, da naj bi bila kakovost in priznavanje umetniške 
vrednosti tako besedil kot ilustracije tukaj glavno vodilo. Revija namreč ni zgolj 
literarna (en del je tudi didaktičen) in pri tem je zelo pomembno sodelovanje z ve-
likim številom zunanjih sodelavcev, strokovnjakov za različna področja, pri čemer 
sta glavni načeli kakovost in strokovnost. Možnost za objavo v reviji pa naj imajo 
poleg uveljavljenih piscev besedil in tradicionalno prisotnih vrhunskih ilustratorjev 
tudi mlajši, še neuveljavljeni ustvarjalci, ki se ob pomoči mentorjev učijo tega zelo 
zahtevnega dela.

3. Metoda

Opredelitev kriterijev ustreznosti vrednotenja revij za predšolske otroke temelji 
na naslednjih virih:

dosedanja znanstvena pedagoško-psihološka spoznanja, vezana na ko- □
gnitivni, motorični in socialno-emocionalni razvoja otroka,
lastne izkušnje in izkušnje vzgojiteljev v vrtcih, □
sistematičen pregled slovenskih revij za predšolske otroke s ciljem raz- □
biranja njihovih jezikovno-slogovnih in likovnih značilnosti.

4. Kriteriji za ustreznost revije za predšolske otroke

 Le s pomočjo ustrezno oblikovanih in postavljenih kriterijev lahko prever-
jamo ustreznost in kakovost revij za otroke, predvsem pa njihovo prilagojenost ra-
zvojni stopnji predšolskega otroka. Ob tem moramo dobro poznati tudi otrokove 
razvojne značilnosti in sposobnosti, na katere se bomo pri oblikovanju kriterijev 
kakovosti in ustreznosti tudi nanašali. 

4.1. Velikost in oblika pisave (črke)

Otroci zelo radi ustvarjajo, in pisalo, ki pušča za sabo sled, je primerno za izži-
vljanje otrokove ustvarjalne energije. S tem razvijajo tako svoje motorične spretnosti 
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kot miselni razvoj. Jeitner-Hartmann (1992) v ta namen priporoča, da damo otroku 
svinčnik v roke, kakor hitro ga lahko drži. Nekje do tretjega leta starosti bo največ-
krat najprej testiral vzdržljivost svinčnika in papirja, zato bo držal svinčnik trdno s 
celo pestjo, ga pritisnil na papir in potegnil ter ob tem ugotavljal, da pušča za sabo 
sled. To mu bo zanimivo in s svinčnikom se bo gibal pogosteje, hitreje in vedno 
natančneje, dokler ne bo nekega dne njegov napredek prešel iz zgolj čečkarij do 
prepoznavne slike. 

Spodbujanje ročnih spretnosti je pomembno, vendar pa mora otrok v ta namen 
najprej razviti ustrezno koordinacijo oči in rok. Slednja je namreč osnovni pogoj ne 
samo za razvijanje psihomotoričnih spretnosti in s tem zmožnosti za učenje preko 
igre, pač pa tudi za kasnejši razvoj pisanja in risanja. Pri predšolskih otrocih se ta 
koordinacija šele razvija in je zato velikokrat še nenatančna, tudi nerazpoznavna. 
Vse to je treba upoštevati tudi pri ustreznosti revij za otroke. Ob tem je zelo po-
membno, da so črke nekoliko večje. Velja namreč, da mlajši kot je otrok, večje naj 
bodo črke – in obratno. Po mnenju Schellanderja (1992) pa glede zaporedja in oblik 
črk (tiskane, pisane, male, velike) ni nobenih obvezujočih predpisov.

Tako kot je za razvoj pisanja pomembna ustrezna velikost in oblika, moramo 
biti na velikost pozorni torej tudi tam, kjer od otrok zahtevamo, da kakšno črko ali 
znak napišejo oziroma narišejo sami. Njihova finomotorika še ni povsem razvita, 
zato za oblikovanje črk potrebujejo veliko prostora, ki ga morajo v reviji imeti na 
voljo. Prav zaradi tega so priporočljivi nekoliko debelejši listi, da lahko otrok samo-
stojno lista, hkrati pa brez skrbi, da ne bi listov preluknjal, tudi riše in piše po reviji. 
Debelejše liste lažje prime, jih tudi obrne in s tem dobi občutek samostojnega lista-
nja in “branja” revije. Seveda velja vse to predvsem za mlajše predšolske otroke, 
medtem ko starejši brez težav listajo tudi tanjše liste.

4.2. Slike in risbe oziroma likovna podoba revije

Otrok revijo najprej zazna vizualno in kot meni Leach (2004), so barve izjemno 
pomembne. “Pogovarjanje ob ilustraciji, pripovedovanje o njej, ustvarjanje lastnih 
zgodb ob sliki so pomembne dejavnosti, ki spremljajo “pravo” branje in odločilno 
vplivajo na otrokov odnos do knjig oziroma v našem primeru do revij” (Remškar, 
2003b, str. 98).

Slike, risbe in fotografije torej otroku nikakor ne služijo le za gledanje, ampak 
s pomočjo njih “bere” tako dolgo, dokler ne začne usvajati prvih črk, besed in stav-
kov. Zato je še toliko pomembneje, da so vsa besedila opremljena s kakovostnimi in 
ustreznimi likovnimi podobami. Kot razlaga Remškarjeva (2003b), daljše pripovedi 
bogato členimo z drobnimi ilustracijami, tako da je mogoče pravljico v reviji upora-
bljati kot slikanico. Razlagalna poljudnoznanstvena besedila pa pogosto opremimo 
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s fotografijo, saj le-ta izzove drugačne informacije kot ilustracija. Obe pa spodbuja-
ta otroka k spraševanju in pripovedovanju.

Preko ločevanja slik in fotografij, skladno s tem pa tudi leposlovnih in poučnih 
besedil, otroku kažemo mejnico med realnostjo in domišljijo oziroma izmišljeno 
zgodbo. Fotografije se namreč pojavljajo izključno pri poučnih besedilih, ki so od-
raz nekega resničnega dogodka, pojava ali stanja. Slike ali risbe pa otroku slikajo 
svet pravljic, zgodbic in tudi pesmic, kjer gre po večini za izmišljene prigode in 
osebe, ki pa so za otroka v predšolskem obdobju morda še celo bolj pomembne, saj 
mu omogočajo izživeti vso njegovo domišljijo.

Otroci pa radi ustvarjajo tudi sami in v ta namen so v revijah pomembni prosto-
ri za risanje in pisanje, hkrati pa tudi pobarvanke, s katerimi otroke spodbujajo, da 
že neko znano oziroma narisano obliko po želji pobarvajo. Mnogi otroci pa namesto 
risanja raje prilepijo že pripravljeno sliko, zaradi česar se v revijah vedno pogosteje 
pojavljajo tudi že pripravljene nalepke, ki jih otroci najprej odlepijo in nato prilepijo 
na ustrezno mesto. 

Remškarjeva (2003b) pa opozarja na še eno pomembno stvar, in sicer na tako 
imenovani slikopis. To je na pol književna in na pol že didaktična vrsta besedila, v 
katerem so narisljivi samostalniki upodobljeni. Izjemno je priljubljena predvsem pri 
bralcih začetnikih in otrocih v predbralnem obdobju.

4.3. Vsebinska tematika

Vsebine v otroških revijah so izjemno pestre in zanimive, zato jim bomo posve-
tili več pozornosti. Razdelili smo jih v številne manjše kategorije, zgolj zaradi lažje 
analize, čeprav vemo, da je pri predšolskih otrocih razvoj vseh sposobnosti tesno 
prepleten in je zaradi tega težko, če ne že skoraj nemogoče, da kljub delitvi ne bi 
prihajalo do prepletanj in morebitnih ponavljanj. 

V osnovi se bomo naslonili na delitev, ki jo poda Remškarjeva (2003b), ko pra-
vi, da je v revijah treba nameniti pozornost dvema velikima področjema: leposlovju 
oziroma leposlovnim besedilom in poučnim besedilom. Slednja zajemajo besedila 
z različnih področij znanosti in strok, stalne rubrike, enigmatiko, didaktične nalo-
ge... torej besedila različnih funkcijskih zvrsti, od poljudnoznanstvenih do praktič-
nosporazumevalnih. Poljudna besedila približujejo otroku ves “pisani svet” narave 
in družbe, tehnike in športa, učijo pa se tudi gledanja vase ter socialne občutljivosti. 
Napisana so jasno, jedrnato, natančno in živo, dopolnjena z estetsko ilustracijo in 
fotografijo. Praktičnosporazumevalna besedila pa so največkrat navodila za reševa-
nje didaktičnih nalog in ugank, z razumevanjem le-teh pa se otrok navaja na kasnej-
še samostojno delo z učbenikom ali delovnim zvezkom.
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Leposlovje se, kot nadaljuje Haramija (2003), deli na besedila iz poezije (pe-
smice), proze (pravljice, črtice) in dramatike (krajši samostojni prizori). Remškarje-
va (2003b) pa dodaja, da ne smemo pozabiti niti na žanre, ki so na nek način mejni 
in se bolj ali manj nagibajo k poučnosti. To so: uganke, rimarije, dopolnjevanke, 
slikopisi, stripi in zgodbe v slikah. Vse te leposlovne in tudi ne čisto leposlovne vr-
ste spodbujajo k branju in pripovedovanju, ne plašijo s količino besedila in so zato 
za otroka vabljive.

Ob vsem tem pa ne smemo nikoli pozabiti besed Abul-Nage (2002), ki pravi, 
da je v dobi računalniških iger in interneta pomembno, da revija s svojo vsebino 
in obliko odraža duh sodobnega časa, če seveda želi pritegniti čim večje število 
bralcev. 

4.3.1. Leposlovna besedila

Vsaka otroška revija naj bi vsebovala leposlovna besedila, k ustvarjanju katerih 
pritegnemo tako profesionalce kot mlade ustvarjalce. Predšolski otroci si namreč 
zaslužijo kakovostno oblikovana besedila, ki bodo potešila njihovo željo po rado-
vednosti in doživljanju.
a) Poezija (pesmice)

O otroški poeziji lahko govorimo pri otroških izštevankah, verzih, ki spremljajo 
otroško igro, zafrkljivih pesmih in preprostih zafrkljivkah (na primer Tonček – ba-
lonček). Značilnosti poezije pri majhnih otrocih so predvsem:

pomembnost zvoka □  (včasih celo bolj kot besedila): mnoge besede v 
otroški pesemski tvornosti služijo le temu, da ustvarjajo ritem in rimo,
ritem: □  otroci ga zaznavajo kot eno bistvenih, nezamenljivih in brez 
dvoma najpomembnejših lastnosti pesemskega besedila,
rima: □  skorajda težko je najti otroško pesemsko obliko, kjer ne bi bilo 
strogega ujemanja soglasnikov in samoglasnikov na koncu verzov,
ponavljanje: □  v otroški poeziji je veliko ponavljanja, ki ga uporabljajo 
tako odrasli, ki pišejo za otroke, kot tudi “otroški pesniki” (Kordigel 
in Jamnik, 1999). 

Spodbude za poezijo so lahko tako že spisane pesmice, zafrkljivke in izštevan-
ke, čeprav najpogosteje zasledimo pesmice, pri katerih prevladujejo preprosta bese-
dila z obvezno rimo in ponavljanjem. Otroci imajo radi ponavljanja, nenazadnje se 
preko njega tudi učijo. Večkrat, ko bodo nekaj ponovili, bolj verjetno si bodo to tudi 
zapomnili. Enako je z rimo, brez katere za otroke v bistvu sploh ni pesmice. Takšne 
ali drugačne spodbude zasledimo torej v skoraj vseh revijah.
b) Proza (pravljice, črtice, basni)

“Pravljice, basni in druge zgodbe za otroke učinkovito vplivajo na mišljenje 
in vedenje otrok. Pravljične osebe (palčki, zmaji, živali…) otroku podzavestno  
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pomagajo, da rešuje realne, a grobe stiske, ki jih doživlja v vsakodnevnih stresnih 
situacijah. /…/ Pravljica spodbuja čustveni, socialni in intelektualni razvoj otroka 
in pomembno sooblikuje otrokov domišljijski svet vse do njegovega realističnega 
obdobja.” (Šuc 2000, str. 93)

Najredkeje zasledimo pravljice, kar je razumljivo, saj so le-te po svoji dolžini 
nekoliko daljše, za kar pa v revijah ponavadi ni dovolj prostora. Pravljice so tako 
bolj ali manj rezervirane za knjižne izdaje. Zato pa naj bodo revije bogate z drugimi 
oblikami proze (zgodbe, črtice, basni), katerim otrok ob branju staršev ali drugih 
odraslih oseb z navdušenjem sledi po priloženih slikah in risbah. Z velikim veseljem 
otroci sledijo prigodam živali (ki simbolizirajo človeške lastnosti) v basnih, pa tudi 
izmišljenim vilam in škratom (s katerimi zadostijo predvsem bujni otroški domišlji-
ji), ki so jih polne zgodbe za otroke. Črtica pa s svojim načinom pisanja otroku na 
sprejemljiv način prikaže realne življenjske situacije, v katerih skorajda obvezno 
nastopajo tudi otroci. S tem jim prozna dela ne ponudijo le branja za lahko noč 
ali počitek, pač pa jih s prikritimi sporočili učijo družbeno sprejemljivih vrednot, 
pravil in običajev, hkrati pa tudi ustreznih načinov delovanja, ravnanja, mišljenja in 
moralnih vrednot. S tem pa jim predvsem omogočajo, da se osebnostno razvijejo v 
zrele posameznike.
c) Dramatika (krajši samostojni prizori)

Za najmlajše so značilne simbolne igre, kjer prihaja do prepleta spoznavnih, so-
cialnokognitivnih, socialnih, jezikovnih sposobnosti in spretnosti. Kot najvišja obli-
ka simbolne igre pa se pojavlja ravno igra vlog, ki vključuje dve vrsti kognitivnih 
operacij, in sicer reverzibilnost (povratnost) in decentracijo. Reverzibilnost v tem 
primeru pomeni otrokovo zavedanje, da se lahko kadarkoli vrne iz vloge v realnost, 
pri decentraciji pa gre za otrokovo razumevanje, da je v igri še vedno on sam on in 
hkrati oseba, katere vlogo igra (Marjanovič-Umek, 2001). Jeitner-Hartmann (1992) 
je prepričan, da take igre omogočajo otroku, da pridobi dobre in slabe izkušnje v 
okolju, v katerem živi. Svoje in tuje obnašanje prenaša na ustrezno vlogo v igri. 
Počne lahko vse to, kar smejo sicer samo odrasli, in ima, čeprav samo za kratek čas, 
občutek, da nekaj pomeni. Navadno je dovolj, da damo otroku samo pobudo, torej je 
potrebna le majhna domislica in igra že steče. S slednjim se strinja tudi Remškarjeva 
(2003a, str. 96), ki dodaja, da “včasih samo s kratko uredniško opombo pod črto 
nakažemo, da je določena pravljica ali pripovedna pesem kot nalašč za gledališko 
početje, za igro, morda celo igro z glasbo /…/”. 

Včasih se v revijah nahajajo tudi celotna navodila za izvajanje simbolnih iger, 
in sicer kot oblika besedila, kjer nakažejo, kako izvesti neko igro, koliko naj bo 
število udeležencev in podobno. S tem otroka na nek način omejijo, saj mu vsilijo 
svojo predstavo o tem, kako mora neka predstava potekati. Seveda bodo iznajdljivi 
otroci kljub temu kaj hitro igro prilagodili, torej odvzeli, kar jim ne bo všeč, in do-
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dali, za kar bodo mislili, da manjka. Seveda vse v skladu s svojo domišljijo. Po drugi 
strani pa so navodila lahko ustrezen pripomoček, ki vzgojiteljem in staršem pomaga 
izpostaviti določen problem oziroma nakažejo pot, kako se ga lotiti. Preko simbolne 
igre namreč otroci ne samo poslušajo o življenjskih stvareh, kako jih reševati in 
dojemati, pač pa to tudi sami prakticirajo. Če so tukaj torej prisotna navodila, ki nas 
ustrezno usmerjajo, bomo pri otrocih vsekakor dosegli zastavljen cilj. 

Marsikatera revija priloži tudi ustrezni material za izvajanje dramskih oziroma 
simbolnih iger, s čimer otroku omogoči takojšnjo uporabo. Če je to nek konkreten 
material (na primer otroška svetilka), so otroci še posebej navdušeni. Pa ne, da tega 
ne bi mogli kupiti, pač pa zato, ker vsi dobijo enake in se torej z neko revijo oziroma 
podobo lahko lažje primerjajo. Po drugi strani pa je neprisotnost priloženega mate-
riala izziv za otroke, starše in tudi vzgojitelje, da si vse priskrbijo sami – ali kupijo, 
si izposodijo ali, še zabavneje, naredijo sami. Slednje ne samo da otroci počno z ve-
seljem, pač pa tudi s tem razvijajo svoje psihomotorične spretnosti ter pustijo prosto 
pot svoji domišljijo. Izdelek je tak, kakršnega želijo, in s tem postane predlagana 
igra na nek način njihova osebna stvaritev.

4.3.2. Poučna besedila

Poučna besedila so namenjena temu, da nas naučijo nečesa novega, nam posre-
dujejo koristno informacijo ali nas zgolj vodijo skozi nek proces, igro, razmišljanje. 
Delijo se na poljudna in praktičnosporazumevalna besedila. Slednja so največkrat 
navodila za reševanje didaktičnih nalog in ugank. So kratka in jedrnata, predvsem 
pa enostavna, da jih razumejo tudi predšolski otroci.

Poljudna besedila pa približujejo otroku svet narave in družbe, preko njih pa 
se otroci učijo tudi gledanja vase ter socialne občutljivosti. Na otroku sprejemljiv 
način približajo svet odraslih, razložijo jim, recimo, obnašanje živali, delovanje raz-
ličnih naprav, predstavijo nek šport ali zgolj razložijo spremembe v okolju. Besedi-
lom so brez izjeme priložene tudi fotografije, ki ustvarijo v otrokovi glavi resničnost 
pojava, dogodka, živali, človeka in podobno, hkrati pa otroku povedo to, kar jim 
preko besedila posredujejo starši in drugi bralci. Pri vseh poučnih besedilih namreč 
otrok potrebuje odraslega, ki mu besedilo prebere in mu hkrati posreduje morebitne 
svoje izkušnje. Številna poljudna besedila delujejo na otroka spodbujajoče in zaradi 
svoje radovednosti seveda želijo otroci tudi sami to doživeti, videti, se dotakniti ali 
narediti. Zato so lahko, poleg tega, da so izjemen vir informacij, tudi spodbuda za 
izlete, morebiti obisk športne prireditve ali živalskega vrta, predvsem pa spodbuda 
želje po spoznavanju okolja.

4.3.3. Mejni žanri med leposlovnimi in poučnimi besedili

Številnih besedil ne moremo uvrstiti v točno določeno kategorijo, saj so pre-
plet različnih žanrov, zato jim tudi pravimo, da so mejna. Po večini združujejo tako  
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leposlovna kot poučna besedila, seveda pa so prilagojena razvojni stopnji predšol-
skega otroka.

V revijah za otroke so besedila mejnih žanrov potrebna, saj otroke motivirajo, 
hkrati pa omogočajo njihovo izobraževanje in razvijanje predvsem psihomotoričnih 
spretnosti. Zgodbe v slikah so primerne predvsem za najmlajše, ki še ne berejo, saj 
zaradi odsotnosti pisane besede ne predpostavljajo poznavanja branja in pisanja. 
Gradijo predvsem na otrokovi domišljiji in ga spodbujajo k samostojnemu ustvarja-
nju oziroma pripovedovanju zgodbe. Zaradi slednjega so izredno primerne tudi za 
starejše predšolske otroke, saj spodbujajo besedno izražanje.

Pomembne so tudi uganke, ki so med otroki zelo priljubljene. Radi namreč 
ugibajo, spoznavajo nove stvari in tekmujejo, kdo bo prvi uganil rešitev. Rimarije 
pa so otrokom zabavne predvsem zato, ker se povezujejo z glasbo in ritmom, kar 
omogoča ne le glasovno, pač pa tudi telesno izražanje (gibi, ples itd.).

Medtem ko so dopolnjevanke izredno pomembne za začetni razvoj pisanja, kjer 
morajo otroci manjkajočo besedo napisati (in se je predhodno spomniti), pa so za 
nekoliko mlajše primernejši slikopisi, saj je manjkajoča beseda narisana, otrok jo 
mora le poimenovati, ni pa nujno, da se je predhodno sam spomni. To, da se je bese-
de treba predhodno spomniti, je povezano z višjim miselnim razvojem, predvsem pa 
temelji na predpostavki, da se je otrok z besedo že seznanil in jo je tudi usvojil. Pri 
slikopisu pa slednje ni nujno, saj je lahko (ni pa nujno) narisana slika otrokov prvi 
stik s to besedo. Torej jo mora ob pomoči odraslega ali pa že sam prepoznati s slike, 
ni mu pa treba intenzivno brskati po svojem spominu. Prav tako se pri slikopisu, 
za razliko od dopolnjevanke, še ne predpostavlja, da otrok povsem razume pomen 
napisanega. Pri dopolnjevanki pa je to nujno, da sploh ugotovi, katero besedo mora 
vstaviti.

V revijah najdemo tudi stripe, ki se jih razveselijo predvsem tisti predšolski 
otroci, ki so usvojili prve korake branja ter jim stripi s pretežno slikovnim materi-
alom in nekaj besednega pomagajo pri začetnem samostojnem branju. Besedila ni 
preveč, zato ostanejo otroci bolj zbrani, s tem pa uspešneje premagujejo prve stavke 
in z veseljem berejo. Hkrati pa je prisotnega veliko slikovnega gradiva, ki jim še do-
datno daje moč in voljo, saj se ob morebitni težavi obrnejo na sliko. Zato ni presene-
tljivo, če otroka na začetku bralnih dogodivščin zalotimo, da besedilo malo priredi. 
To je zgolj odraz, da se sicer trudi brati, vendar pa, ker vsega še ne zna ali ne zmore, 
ob tem doda kak stavek ali dva glede na svojo interpretacijo slike oziroma tamkaj-
šnjega dogajanja. Sčasoma, ko bo več in pogosteje bral, bo tega vedno manj.

Vsi ti mejni žanri, tako kot tudi poučna in leposlovna besedila, otrokom poma-
gajo razvijati domišljijo, spodbujajo razvoj govora, branja in pisanja, nenazadnje pa 
vplivajo na njegov celostni osebnosti razvoj; predvsem ga učijo morale in čustev.
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4.3.4. Učenje spretnosti in razvijanje ustvarjalnosti

Revije za otroke spodbujajo pri razvoju njihovih spretnosti, tako tistih s podro-
čja umetnosti kot tudi z drugih področij, povsem vsakdanjih življenjskih spretnosti 
(preprosto kuhanje, pečenje in podobno). Pozornost namenjamo dejavnostim, s ka-
terimi otroci krepijo svoje ročne spretnosti ter ustvarjalno delujejo na podlagi svoje 
domišljije. Saj, kot pravi Vidovičeva (2003), večina otrok rada pomaga pri peki 
peciva, zavijanju daril, izdelavi lutk iz kartona, oblikovanju okraskov iz gline in 
drugo. Prav je, da vse to vključuje revija za otroke; seveda pa je jasno, da ob izvaja-
nju vseh teh dejavnosti otrok ob sebi potrebuje odraslega.

V revijah za otroke je tako izredno pomembna prisotnost pesmic z notnim za-
pisom, saj otrokom omogočajo vse hkrati – možnost petja, učenje igranja na inštru-
ment pa tudi poslušanja. Na tak način otrok razvija svoj glasbeni oziroma pevski 
potencial, razvija tudi svoj jezik oziroma govorno izražanje, bogati si besedni za-
klad, z igranjem na inštrumente pa postaja veliko bolj spreten s prsti, kar mu kasneje 
koristi pri začetnem opismenjevanju. Voglarjeva (1979) dodaja, da z glasbo oziro-
ma glasbenimi dejavnostmi vplivamo predvsem na razvoj otrokovih dispozicij za 
glasbo in mu razvijamo glasbene zmožnosti. Pri otroku je želja po petju, igranju na 
inštrumente in poslušanju glasbe prisotna skozi vso predšolsko obdobje, zato vse te 
tri osnovne dejavnosti tudi spodbujamo. 

4.3.5. Miselne naloge

V revijah za otroke je miselnim nalogam namenjeno veliko prostora. Križanke, 
matematične in druge naloge spodbujajo tako h kognitivnemu kot tudi motorične-
mu razvoju, predvsem področju pisanja in koordinaciji oči in rok. Otroci se naučijo 
osnovnih števil, besed, matematičnih operacij in podobno vse preko igre ter na za-
baven, njim prirejen način.

Naloge morajo biti preproste, vezane na otrokove priljubljene teme, junake in do-
godke, predvsem pa številne tudi bogato opremljene s slikami, kar otroke še dodatno 
motivira. Glede na to, da predšolski otroci radi tekmujejo, saj v tem vidijo izziv, s tem 
pa razvijajo svojo hitrost in sposobnosti, so izredno dobrodošle tudi takšne naloge. 
Med drugim so izredno priljubljeni različni rebusi, ki so otrokom všeč tako kot ugan-
ke, saj na podlagi slik ali črk ugotavljajo končno besedo. Pojavljajo se tudi dopolnje-
vanke in vstavljanke, o katerih pa smo obširneje pisali pri mejnih žanrih.

5. Sklep

Z analizo revij za otroke smo poskušali ugotoviti kriterije ustreznosti revij. Za-
vedamo se, da je diskusija glede kriterijev široka in odprta. Pa vendarle ocenju-
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jemo, da smo s pričujočo analizo odkrili in definirali kriterije, ki so merljivi in ki 
njihovim uporabnikom, otrokom, staršem, vzgojiteljem in drugim odraslim, kot tudi 
ustvarjalcem revij zagotavljajo ustreznost revije za otroke. Gre za velikost in obliko 
uporabljene pisave (črk) v reviji, slike in risbe oziroma likovno podobo revije ter 
vsebinsko tematiko, ki jo razdelimo na leposlovna in poučna besedila, mejne žanre 
med leposlovnimi in poučnimi besedili, učenje spretnosti in razvijanje ustvarjalno-
sti ter miselne naloge.

Ocenjujemo pa tudi, da je poleg naštetih kriterijev pri določanju ustreznosti 
treba upoštevati tudi, ali ima revija prilogo za starše oziroma odrasle. Res je sicer, 
da so te revije v prvi vrsti namenjene otrokom, vendar so priloge za starše izjemno 
pomembne, saj so odrasli tisti, ki revijo prebirajo skupaj z otrokom. 

Tudi reklame so del sveta, v katerem živimo, zato velja ob koncu povedati, da 
se tovrstnim sporočilom v reviji za otroke ni mogoče izogniti. Res pa je, kot pravi 
Remškarjeva (2003a), da nad zakonitostjo reklamnih obvestil oziroma oglasov v 
reviji bdi uredništvo revije. Zakon o medijih je, vsaj kar se tiče oglaševanja za otro-
ke, precej ohlapen, zato se v revijah znajdejo različni oglasi. Sicer pa ni nujno, da 
gledamo na oglase kot nekaj negativnega, saj se da tudi ob njih otroka vzgajati v kri-
tičnega bralca, še posebej, če se ob njih razvije pogovor o tem, katere izdelke zares 
potrebujemo in katere si le želimo. Odvračati otroke od reklam pa je nesmiselno, saj 
reklame otroke pritegujejo in vznemirjajo. S tem se strinjata tudi Kordiglova in Ja-
mnikova (1995), saj pravita, da je pomembna vzgoja za kritičnega gledalca reklam, 
ki naj obsega tri področja: otrokom povedati, kdo oglašuje in zakaj, pokazati jim, s 
katerimi triki dosega učinke, in da sami ustvarjamo situacije, iz katerih bo otrok lah-
ko razbral etično sporočilo, da z nakupom nekega reklamiranega izdelka ne dobimo 
tudi sreče in zadovoljstva.
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tične in metodične značilnosti pouka, obravnava 
nove učne snovi, aktivnost dijakov, učiteljevo 
ravnanje
POVZETEK – V prispevku prikažemo rezultate 
empirične raziskave, ki osvetljujejo izvajanje 
gimnazijskega programa v 29 od vseh 56 slo-
venskih splošnih gimnazijah. Raziskava je bila 
opravljena v okviru evalvacijske študije na Pe-
dagoškem inštitutu v Ljubljani Evalvacija gimna-
zijskega izobraževanja z vidika obsežnosti učnih 
načrtov, povezanosti znanja in zastopanosti ci-
ljev. Vzorec raziskave, opravljene v januarju in 
februarju 2006, je predstavljalo 420 gimnazijskih 
učiteljev različnih predmetnih področji ter 3.104 
dijaki. Osnovno raziskovalno vprašanje je bilo, 
kako poteka pouk v gimnaziji v posameznih fazah 
pouka: pri pripravi, obravnavi in pri ocenjeva-
nju znanja. V prispevku se bomo osredotočili na 
središčno učno stopnjo – torej obravnavo nove 
učne snovi – in prikazali, ali lahko glede na di-
daktičnometodične značilnosti pouka govorimo o 
uveljavljanju nove učne kulture v gimnaziji.

Author review
UDC 373.5
KEYWORDS: general upper secondary school, 
didactic and methodical characteristics of educa-
tion, dealing with new educational material, pu-
pils’ activity, teacher’s handling
ABSTRACT – The article presents the results 
of an empirical research highlighting upper se-
condary school programme implementation in 
29 from a total of 56 Slovenian general upper 
secondary schools. The sample for the research 
carried out in January 2006 was comprised of 
420 upper secondary school teachers covering 
different subject fields and 3.104 students. The 
basic research question was how individual pha-
ses of upper secondary school education are or-
ganized: preparation, dealing with educational 
material and knowledge evaluation. The authors 
of the article focused on the middle educational 
phase – dealing with a new educational materi-
al – and showed that in the light of didactic and 
methodical characteristics of education we could 
talk about the introduction of a new education 
culture in upper secondary schools.

1. Uvod

V drugi številki Sodobne pedagogike (2006) so bile tematske razprave name-
njene novim učnim kulturam in vprašanju, ali so potrebne. V uvodniku sta urednika 
tematskega sklopa Wakouning in Ivanuš Grmek (2006) poudarila, da se nove učne 
kulture razvijajo le na podlagi intenzivnega proučevanja družbenih sprememb, ki 
vplivajo na šolo, izobrazbo in pogoje učenja. Poudarila sta, da se šola ravno v času 



globalizacije in internacionalizacije odmika od doslej veljavnih kriterijev normali-
tete ter postaja kraj učenja, ki je v svoji sestavi pluralen v vsakem pogledu. Hkrati na 
različnih primerih opozarjata (prav tam), da je pojem učne kulture precej nedorečen 
in je težko najti enoznačno definicijo, poleg tega moramo pri tem upoštevati, kot 
navaja Nuissl (2006, str. 13), kar nekaj pojasnjevalnih in sistemizirajočih vprašanj. 
V prispevku zato presojanje vprašanja, v kolikšni meri so prikazane značilnosti gi-
mnazijskega izobraževanja, v resnici značilnosti (neke) nove učne kulture, prepu-
ščamo bralcem. Avtorice izhajamo iz dejstva, da je gimnazijsko izobraževanje pred 
reformo in je za kakršno koli spreminjanje potrebna temeljita evalvacija sedanjega 
stanja – tako na ravni učnih načrtov, torej samega programa; na ravni primerjave 
z drugimi evropskimi državami; kot tudi na ravni neposrednega izvajanja gimna-
zijskega programa (dogajanja pri pouku) (Ivanuš Grmek idr. 2006). Ta prispevek 
prinaša slednje, torej vpogled v dogajanje pri pouku v splošnih gimnazijah.

V strokovni literaturi, med učitelji praktiki in tudi širšo javnostjo so vse gla-
snejše razprave o potrebnosti reforme gimnazijskega izobraževanja (prim. Marentič 
Požarnik, 1999; Rutar Ilc, 2005b; Repolusk, 2005; Lorenčič, 2005). Glavne očitke 
gimnazijskemu izobraževanju bomo pričeli s kratkim pregledom bližnje zgodovine 
(po Ciperle in Vovko, 1987). Najpomembnejša prelomnica povojnega šolstva je bila 
šolska reforma iz leta 1958, Splošni zakon o šolstvu je uzakonil osemletno osnovno 
šolo kot edino obliko obveznega šolanja. Na ozemlju Jugoslavije je bila uvedena 
osemletna šolska obveznost. Gimnazije so postale štiriletne in omejene na bivše 
višje razrede. Klasične gimnazije so bile ukinjene, nekatere gimnazije so obdržale 
klasične oddelke. Šolsko reformo iz leta 1958 je dopolnila resolucija iz leta 1962 o 
verifikaciji gimnazij. Z dodajanjem novih predmetov (sociologija, osnove umetno-
stne vzgoje, proizvodno delo, praktična znanja) se je spreminjala vsebina pouka v 
gimnazijah, le-te pa so poleg znanja za nadaljnji študij posredovale nekatera stro-
kovna znanja za poklice, ki zahtevajo širšo splošno izobrazbo.

Pomemben mejnik v razvoju šolstva predstavlja Zakon o usmerjenem izobra-
ževanju, ki je odpravil gimnazije kot posebne pripravljalnice za študij na univerzi. 
Uvajati so začeli programe, ki so izobraževali hkrati za vstop v delo in za vključitev 
v nadaljnje izobraževanje. Odpravljen je bil tudi zaključni izpit za pridobitev spriče-
vala o končani izobrazbi, zadoščal je le uspešno opravljen zaključni letnik.

V letu 1987 je bila opravljena prva resna korekcija sistema, prišlo je do spre-
membe programov in ponovno je bil uveden zaključni izpit, ki je bil leta 1989 for-
malno uzakonjen. Hkrati je bila uzakonjena tudi matura kot poseben zaključek šo-
lanja. 

V začetku devetdesetih let je prišlo do prenove gimnazijskih programov.  
23. maja 1991 je bil sprejet predmetnik gimnazije kot splošnoizobraževalne srednje 
šole. S tem je bilo uradno ukinjeno usmerjeno izobraževanje. Prvo maturo (poskusno 
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na manjšem vzorcu) so dijaki opravljali leta 1994, celotna generacija, ki je končala 
izobraževanje po štiriletnih programih in se je odločila za tak zaključek šolanja, pa 
leta 1995, Gimnazijski program je ob uvedbi v začetku devetdesetih let prinesel dve 
pomembni novosti: nerazporejene ure in obvezne izbirne vsebine. S tem je bila dana 
večja avtonomija posameznim gimnazijam, da z nerazporejenimi urami upoštevajo 
želje in interese dijakov ter specifiko okolja. Z uvedbo mature se je, kot ugotavlja 
Lorenčič (2005a, str. 39), stanje bistveno spremenilo, saj je večina nerazporejenih 
ur namenjena maturitetnim predmetom. Odločanje o tem pa je prepuščeno šolam, ki 
to počnejo zaradi pritiska in želje po čim boljšem rezultatu. 

Čeprav so bili leta 1992 s ponovno uvedbo gimnazijskega izobraževanja učni 
načrti prenovljeni, se je vse glasneje začela pojavljati potreba po prenovi gimnazij-
skega izobraževanja. V Izhodiščih za kurikularno prenovo gimnazijskega izobraže-
vanja (1996), ki jih je maja 1996 sprejel Nacionalni kurikularni svet, so izpostavili 
probleme izobraževanja v Republiki Sloveniji, temeljne vrednote in ključne cilje, ki 
naj bi jih s kurikularno prenovo dosegli, ter določili načela in strategijo kurikularne 
prenove. Kot ključni problemi gimnazijskega izobraževanja so bili izpostavljeni:

preobsežnost programa in učnih načrtov, □
razdrobljenost znanja po predmetnih področjih in □
prevelik poudarek le nekaterim ciljem programa. □

Rezultat te kurikularne prenove so bili prenovljeni oziroma na novo pripravljeni 
programi za splošno in strokovne gimnazije, za klasično gimnazijo ter program za 
maturitetni tečaj. V tem kontekstu so bili prenovljeni učni načrti za splošno gimna-
zijo. Čeprav so bili cilji kurikularne reforme, ki so poudarjali krčenje faktografskih 
vsebin, didaktičnometodične izboljšave pri izvajanju pouka, medpredmetno povezo-
vanje, poudarek tudi na nekognitivnih ciljih, dobro zastavljeni, pa v strokovni litera-
turi zasledimo opozorila, da se marsikateri od zvenečih ciljev, kot ugotavlja Z. Rutar 
Ilc (2005b, str. 12), ne uresničuje (prim. Analiza stanja 1996; Rutar Ilc, Šteh, 1999; 
Šteh, 2000; Javornik Krečič, 2004a,b, 2005; Rutar Ilc, 2005a; Artač, 2005).

Čeprav so gimnazijski učitelji po mnenju Z. Rutar Ilc (2005b) odlično stro-
kovno usposobljeni, pa rezultati spremljave pouka v gimnazijah kažejo, da manj 
pozornosti posvečajo zagotavljanju učinkovitega učnega okolja in kakovosti učnih 
interakcij. Ti in še drugi problemi narekujejo težnjo po spremembi gimnazijskega 
programa. Ob tem ne smemo pozabiti: da se je število dijakov v slovenskih gim-
nazijah v zadnjih desetih letih skorajda podvojilo (približno 40 odstotkov dijakov 
je v gimnazijah); da je v tem času prišlo do uvedbe devetletke in spremenjenega 
koncepta pouka v njej; da se na področju šolstva pojavlja čedalje večja težnja po 
programski avtonomiji gimnazije in učiteljev; da z vstopom Slovenije v Evropsko 
unijo čedalje bolj razmišljamo o primerljivosti programov, o večji izbirnosti znotraj 
programov, o konceptu splošne izobrazbe… 
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Vprašanje, kako naj poteka pouk, da bomo pri učencih spodbujali miselno ak-
tivnost in jih navajali na samostojnost ter da bo njihovo znanje kakovostno, se na-
naša zlasti na metode, s katerimi obravnavamo novo učno vsebino. Vendar Bognar 
(1993) opozarja, da so klasifikacije učnih metod nezadostne, saj ne gre za to, da bi 
našteli vse možne metode; pomembno je, da postavimo jasna teoretična izhodišča 
ter na tej osnovi jasen sestav vzgojno-izobraževalnih strategij. Poudarja (prav tam), 
da moramo imeti pred očmi vzgojno-izobraževalne cilje ter za vsako skupino ciljev 
določiti, s katerimi postopki jih lahko dosežemo. Tako je glede na različne izobra-
ževalne interese in področja predložil matrico izobraževalnih postopkov v naslednji 
preglednici. 

Tabela 1: Matrica izobraževalnih postopkov (Bognar, 1993, str. 190)

Izobraževalni 
vidik

Znanstveno 
izobraževanje

Umetniško 
izobraževanje

Delovno-telesno 
izobraževanje

Kognitivni 
interesi

poučevanje – odgovori na 
vprašanja, pojasnjevanje, 
demonstriranje...

učenje – raziskovanje, 
projektno delo, 
simulacije...

učenje o umetnosti, 
hevristični razgovor, 
pojasnjevanje, delo z 
besedilom, analiza  
dela...

demonstriranje del 
in gibov, opisovanje, 
eksperimentiranje, 
projektiranje, praktična 
in laboratorijska dela...

Afektivni 
interesi

razgovor, diskusija, 
nasprotujoče si skupine, 
igre s pravili, referati, 
iniciative...

doživetje – poslušanje, 
gledanje, branje... 

izražanje – igra, ples, 
slikanje, pisanje, 
ustvarjanje glasbe...

razstave, športne 
prireditve, srečanja, 
izleti, taborjenje, 
konstrukcijske igre, 
projekti...

Psihomotorični 
interesi

logične igre, naloge, 
vaje, nevihta možganov, 
laboratorijska dela, 
scenarij…

risanje, petje, igranje 
inštrumenta, pisanje, 
igra, branje...

vadba, praktična dela, 
vaje na orodjih, igre...

Tudi Strmčnik (2003, str. 85) izpostavlja, da namen metode ni le posredovanje, 
pač pa tudi spreminjanje, ne le spoznavanje učne vsebine, pač pa tudi oblikovanje 
metodološkega, metodičnega in vrednotnega razmišljanja učencev, zato je smiselno 
namesto o metodi v širšem pomenu besede govoriti o strategiji. Kot skupni imeno-
valec sodobnejših učnih strategij navaja odprti pouk, za katerega “je značilno, da se 
učnih ciljev in metod ne oklepa okostenelo , da je usmerjen na učence, diferenciran 
in individualiziran, da omogoča učencem učno anticipiranje in participiranje, da se 
navezuje na življenje lokalne skupnosti” (prav tam, str. 85).

66             Pedagoška obzorja (2, 2008)



B. Marentič Požarnik (2004, str. 50) navaja, da iz teorij konstruktivizma ne 
moremo neposredno izpeljati učnih metod. Navaja pa, da dajejo ene metode več 
možnosti za doseganje določenih ciljev, miselno aktiviranje učencev in gradnjo ka-
kovostnega znanja kot druge. Z vidika izkustvenega učenja deli metode (Marentič 
Požarnik, 2000, str. 125) na osrednje (simulacije, igre vlog, socialne igre, struktu-
rirane naloge, skupinska interakcija, telesno gibanje in sproščanje) ter podporne 
metode (opazovanje procesa, čas za razmislek, fantaziranje, vizualizacija, terenske 
izkušnje, ekskurzije, metode primerov, metoda projektov in uporaba avdiovizualnih 
sredstev). Prav tako opozarja (prav tam), da za načrtovanje in izvajanje izkustveno 
usmerjenega pouka učitelj potrebuje veliko znanja, spretnosti, takta in prožnosti za 
prilagajanja situacijam in udeležencem. Znati mora ustvariti primerno skupinsko 
vzdušje, se vživljati v udeležence in najti ravnotežje med usmerjanjem udeležencev 
in dopuščanjem njihove iniciative. 

2. Empirična raziskava

Z evalvacijsko raziskavo smo želeli ugotoviti, kako so se spremembe gimnazij-
skega izobraževanja, ki so bile predmet kurikularne prenove, realizirale v praksi. V 
tem prispevku smo se osredotočili samo na dogajanje pri pouku – v fazi obravnave 
nove učne snovi. Pri snovanju raziskovalnega dela smo upoštevali: da je gimnazija 
izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljnje izobraževanja; da se navezuje na 
znanja, spretnosti in stališča, pridobljena v osnovni šoli; da je za gimnazijo značilen 
globalen, celosten pristop v izobraževanju; da je eden specifičnih ciljev gimnazije 
spodbujanje interesa za teoretična znanja; da gimnazija omogoča oblikovanje la-
stnega pogleda na svet; da gimnazija spodbuja razvoj osebnosti kot celote (prim. 
Krek, 1995). Prav tako smo upoštevali, da naj bi si gimnazijci kot prihodnji študenti 
in predstavniki bodoče intelektualne elite v gimnaziji pridobili znanje, ki jim bo 
omogočilo globlje razumevanje naravnih in družbenih pojavov v njihovi komple-
ksni povezanosti, ob tem pa naj bi bili zmožni zavzemati kritične odnose ter ustvar-
jalno presegati dane informacije (Marentič Požarnik, 1999).

Cilj in namen študije je torej bil ugotoviti, ali je pod vplivom kurikularne pre-
nove gimnazije prišlo do sprememb v izvajanju pouka.

2.1. Vsebinska opredelitev raziskave

Osnovno raziskovalno vprašanje je bilo, kakšne so značilnosti obravnave nove 
učne snovi v splošnih gimnazijah. Zanimale so nas razlike med skupinami gimnazij-
skih učiteljev glede na predmetno področje in letnik, v katerem poučujejo. Pri dveh 
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predmetih (slovenščini in matematiki) smo ocene učiteljev primerjali z ocenami 
njihovih dijakov.

2.2. Metodološka opredelitev raziskave

Osnovna raziskovalna metoda je bila deskriptivna in kavzalno-neeksperimen-
talna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. K odgovarjanju na razisko-
valna vprašanja smo pristopali ekstenzivno – z uporabo anketnih vprašalnikov, kar 
omogoča vključitev velikega in reprezentativnega vzorca učiteljev in dijakov.

Raziskava je potekala na velikem enostavnem slučajnostnem vzorcu učiteljev 
in dijakov splošnih gimnazij.

V raziskavi je sodelovalo 420 učiteljev iz 29 splošnih gimnazij v Sloveniji. V 
vzorcu so prevladovale učiteljice (305, 72,6%), kar najverjetneje ustreza razmer-
ju med zaposlenimi učitelji in učiteljicami v naših splošnih gimnazijah. V vzorcu 
3.104 dijakov so bili v približno enakem razmerju zastopani dijaki prvih (27,2%), 
drugih (24,1%), tretjih (25,2%) in četrtih (22,1%) letnikov.

V skladu z nameni empirične raziskave smo uporabili anketni vprašalnik za 
učitelje in dijake, ki je že bil uporabljen in validiran v raziskavi Javornik Krečič 
(2006). Na podatkih anketirancev naše raziskave je bila za vprašalnik za učitelje 
vrednost Cronbachovega koeficienta α = 0,94 in za vprašalnik za dijake α = 0,94, 
kar pomeni, da imata oba vprašalnika zelo visoko zanesljivost. 

Anketna vprašalnika za učitelje in dijake sta vsebinsko enaka, razlikujeta se 
zgolj v nagovorih oziroma navodilih, anketni vprašalnik za učitelje pa je tudi neko-
liko obsežnejši, saj vsebuje še nekatera dodatna vprašanja.

Splošnim podatkom sledijo trije vsebinski sklopi. V prvem so učitelji in dijaki 
s petstopenjskimi deskriptivnimi ocenjevalnimi lestvicami ocenjevali posamezne 
značilnosti pouka v fazi priprave na obravnavo nove učne snovi, v drugem sklopu v 
fazi obravnave nove učne snovi, v tretjem sklopu pa v fazi ocenjevanja znanja. Vsa-
kemu sklopu ocenjevalnih lestvic pri anketnem vprašalniku za učitelje sledi zaprto 
vprašanje z možnostjo dopolnitve odgovora, kjer so učitelji lahko utemeljili svoje 
ocene. V anketnem vprašalniku za dijake ta vprašanja niso vključena. Tako učitelji 
kot dijaki pa so na koncu imeli možnost, da so napisali svoje komentarje, mnenja 
in predloge. V tem prispevku bomo predstavili zgolj rezultate drugega vsebinskega 
sklopa.

Podatke anketnih vprašalnikov smo statistično obdelali v skladu z nameni in 
predvidevanji raziskave s pomočjo statističnega programskega paketa SPSS za 
Windows (verzija 14.0). Zaradi značilnosti pridobljenih podatkov smo za obdela-
vo uporabili Mann-Whitneyjev in Kruskal-Wallisov test za ugotavljanje razlik med 
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skupinami učiteljev glede na predmetno področje in letnik ter Mann-Whitneyjev 
test za ugotavljanje razlik med ocenami učiteljev in dijakov. 

3. Rezultati in interpretacija

Tabela 2: Razlike v značilnostih obravnave nove učne snovi glede na predmetno 
področje

Predmetno 
področje n M χ² p

Učitelj razlago snovi navezuje 
na vsakdanje življenje

naravoslovje 105 3,85
17,12 0,00*družboslovje 70 4,29

jeziki 112 4,29

Učitelj razlago snovi navezuje na 
teme in snov drugih predmetov.

naravoslovje 102 3,59
6,49 0,04*družboslovje 70 3,85

jeziki 110 3,80
Učitelj razlago snovi navezuje  
na to, kar dijaki že vedo o snovi 
(na njihovo predznanje).

naravoslovje 105 4,46
6,60 0,04*družboslovje 70 4,24

jeziki 110 4,55
Učitelj dijakom predsta vi 
uporabno vrednost  
obravnavane snovi. 

naravoslovje 105 3,86
13,93 0,00*družboslovje 69 3,75

jeziki 112 4,14

O obravnavani snovi  
poteka razprava.

naravoslovje 101 3,48
18,36 0,00*družboslovje 67 3,81

jeziki 110 4,00

Učitelj skupaj z dijaki  
rešuje probleme.

naravoslovje 103 3,67
23,27 0,00*družboslovje 70 3,11

jeziki 108 3,62

Med obravnavo snovi učitelj 
preverja, če dijaki snov razumejo.

naravoslovje 105 4,50
27,98 0,00*družboslovje 69 4,10

jeziki 112 4,58

Dijaki delajo v skupinah.
naravoslovje 104 2,38

31,92 0,00*družboslovje 70 2,85
jeziki 111 2,99

* p < 0,05

Rezultati pokažejo pri vseh postavkah statistično pomembne razlike v značil-
nostih obravnavanja nove učne snovi glede na predmetna področja. Vse značilnosti 
razlage so sicer pri vseh treh predmetnih področjih v območju pogosto in vedno 
(najnižje vrednosti pri vseh treh področjih ima postavka delo v skupinah), vendar 
v primerjavi z naravoslovjem in jeziki učitelji pri razlagi družboslovnih predmetov 
manj pogosto dijakom predstavijo uporabno vrednost obravnavane snovi, razlago 
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navezujejo na predznanje dijakov, preverjajo razumevanje ter skupaj z dijaki rešu-
jejo probleme. Pri razlagi naravoslovnih pojavov pa učitelji manj pogosto kot pri 
družboslovju in jezikih razlago navezujejo na vsakdanje življenje in na teme drugih 
predmetov ter delajo v skupinah...

Tabela 3: Razlike v značilnostih obravnave nove učne snovi glede na letnik 

Letnik n M SD Z p

Učitelj razlago snovi navezuje  
na vsakdanje življenje

nižji 412 4,13 0,76
–1,80 0,07

višji 382 4,17 0,75

Učitelj razlago snovi navezuje  
na teme in snov drugih predmetov.

nižji 405 3,69 0,77
–4,97 0,00*

višji 377 3,80 0,79
Učitelj razlago snovi navezuje na to, 
kar dijaki že vedo o snovi  
(na njihovo predznanje).

nižji 410 4,34 0,83
–6,93 0,00*

višji 381 4,54 0,68

Učitelj dijakom predstavi uporabno 
vrednost obravnavane snovi.

nižji 410 3,94 0,83
–4,40 0,00*

višji 381 4,05 0,83

O obravnavani snovi poteka razprava.
nižji 399 3,66 0,92

–6,89 0,00*
višji 371 3,88 0,88

Učitelj skupaj z dijaki rešuje probleme.
nižji 399 3,39 0,87

–5,39 0,00*
višji 371 3,56 0,91

Med obravnavo snovi učitelj preverja,  
če dijaki snov razumejo.

nižji 410 4,41 0,64
–1,19 0,23

višji 380 4,45 0,66

Dijaki delajo v skupinah.
nižji 410 2,80 0,82

–0,47 0,64
višji 379 2,81 0,87

* p < 0,05 

Analiza razlik posamezne značilnosti obravnave nove učne snovi glede na le-
tnik pokaže statistično pomembne razlike v vseh postavkah, razen pri navezovanju 
snovi na vsakdanje življenje, kjer je izkazana samo tendenca, in pri preverjanju 
razumevanja ter delu v skupinah, kjer ni statistično pomembnih razlik. Iz aritmetič-
nih sredin vidimo, da učitelji v višjih letnikih bolj pogosto razlago navezujejo na 
vsakdanje življenje, na teme drugih predmetov, na predznanje dijakov, predstavljajo 
uporabno vrednost obravnavane snovi, skupaj z dijaki razpravljajo in rešujejo pro-
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bleme, kot to počnejo v nižjih letnikih. Rezultati so presenetljivi, saj bi bilo potrebno 
in smiselno zlasti še v nižjih letnikih učencem vzbuditi interes za predmet in tako 
postaviti temelje za nadaljnjo kakovostno učenje, ki bi izhajalo iz notranje motiva-
cije. Po drugi strani je pozitivno spoznanje, da učitelji kljub približevanju maturi 
svoje ravnanje, vsaj tako ocenjujejo sami, spreminjajo in postajajo bolj odprti za 
sodelovanje dijakov. Razloge za to so navedli v boljšem poznavanju dijakovih inte-
resov, sposobnosti… 

Tabela 4: Primerjava odgovorov učiteljev in dijakov o značilnostih metode razlage 
pri slovenščini in matematiki v prvem letniku

Slovenščina Matematika

n M z p n M z p

Učitelj razlago snovi 
navezuje na vsakdanje 
življenje

dijaki 830 3,08
–6,76 0,00*

dijaki 829 2,76
–2,95 0,00*

učitelji 46 4,20 učitelji 49 3,24

Učitelj razlago snovi 
navezuje na teme in snov 
drugih predmetov.

dijaki 825 2,92
–5,91 0,00*

dijaki 826 2,57
–4,33 0,00*

učitelji 46 3,80 učitelji 48 3,23

Učitelj razlago snovi 
navezuje na to, kar dijaki 
že vedo o snovi (na njihovo 
predznanje).

dijaki 827 3,54
–5,72 0,00*

dijaki 826 3,80
–4,50 0,00*

učitelji 46 4,39 učitelji 49 4,41

Učitelj dijakom predstavi 
uporabno vrednost 
obravnavane snovi.

dijaki 828 2,51
–7,77 0,00*

dijaki 829 2,77
–5,06 0,00*

učitelji 46 3,96 učitelji 49 3,65

O obravnavani snovi  
poteka razprava.

dijaki 827 3,57
–2,93 0,00*

dijaki 826 3,07
–1,73 0,08

učitelji 46 4,11 učitelji 49 3,37

Učitelj skupaj z dijaki  
rešuje probleme.

dijaki 826 2,54
–5,42 0,00*

dijaki 828 3,39
–1,71 0,09

učitelji 45 3,41 učitelji 48 3,77

Med obravnavo snovi 
učitelj preverja, če dijaki 
snov razumejo.

dijaki 826 3,24
–7,05 0,00*

dijaki 828 3,81
–4,46 0,00*

učitelji 46 4,50 učitelji 49 4,55

Dijaki delajo v skupinah.
dijaki 828 1,99

–5,96 0,00*
dijaki 827 1,49

–6,22 0,00 *
učitelji 46 2,85 učitelji 48 2,08

* p < 0,05 
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Odgovori učiteljev slovenščine in matematike v prvem letniku se glede obrav-
nave nove učne snovi statistično pomembno razlikujejo od odgovorov dijakov. Pri 
vseh postavkah so učitelji slovenščine in matematike v povprečju odgovarjali, da 
pogosteje uporabljajo navedene značilnosti obravnave nove učne snovi, kot pa to 
zaznavajo dijaki prvih letnikov. 

Tabela 5: Primerjava odgovorov učiteljev in dijakov o značilnostih učne razlage pri 
slovenščini in matematiki v četrtem letniku

Slovenščina Matematika

n M z p n M z p

Učitelj razlago snovi 
navezuje na vsakdanje 
življenje

dijaki 675 2,98
–7,49 0,00*

dijaki 675 2,62
-3,88 0,00*

učitelji 43 4,33 učitelji 48 3,25

Učitelj razlago snovi 
navezuje na teme in snov 
drugih predmetov.

dijaki 673 2,93
–6,27 0,00*

dijaki 672 2,53
–5,23 0,00*

učitelji 43 3,91 učitelji 47 3,36

Učitelj razlago snovi 
navezuje na to, kar dijaki 
že vedo o snovi (na njihovo 
predznanje).

dijaki 677 3,65
–5,77 0,00*

dijaki 670 3,97
–5,71 0,00*

učitelji 43 4,47 učitelji 48 4,69

Učitelj razlago bere iz 
knjige, učbenika, svojih 
zapiskov.

dijaki 675 2,88
–6,09 0,00*

dijaki 673 3,40
–9,73 0,00*

učitelji 42 1,60 učitelji 47 1,15

Učitelj dijakom predstavi 
uporabno vrednost 
obravnavane snovi.

dijaki 675 2,43
–8,72 0,00*

dijaki 672 2,82
–5,44 0,00*

učitelji 43 4,14 učitelji 48 3,77

O obravnavani snovi  
poteka razprava

dijaki 674 3,48
–5,29 0,00*

dijaki 674 2,70
–4,71 0,00*

učitelji 43 4,37 učitelji 45 3,53

Učitelj skupaj z dijaki  
rešuje probleme.

dijaki 674 2,44
–6,91 0,00*

dijaki 674 3,44
–1,69 0,09

učitelji 43 3,65 učitelji 47 3,83

Med obravnavo snovi 
učitelj preverja, če dijaki 
snov razumejo.

dijaki 674 3,08
–7,44 0,00*

dijaki 673 3,60
–5,86 0,00*

učitelji 43 4,47 učitelji 48 4,58

Dijaki delajo v skupinah.
dijaki 675 1,98

–6,37 0,00*
dijaki 671 1,45

–6,62 0,00*
učitelji 43 3,00 učitelji 47 2,09

* p < 0,05 
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Ocene učiteljev se gibljejo v območju pogosto in vedno, ocene dijakov pa so 
povprečno skoraj za eno celo oceno nižje od učiteljevih. Rezultati v splošnem niso 
presenetljivi, saj je bilo mogoče pričakovati, ali da bodo učitelji za ravnanja, za ka-
tere se čutijo odgovorni, dajali socialno zaželene odgovore, in/ali pa da bodo dijaki 
v svojih ocenah verjetno precej strogi. Kljub temu pa tolikšno razhajanje, glede na 
to, da se je pojavljalo pri celotni empirični raziskavi, potrebuje dodatno pozornost 
in ji bomo več prostora namenili v poglavju Razprava in zaključki. 

Tudi v četrtem letniku so izkazane statistično pomembne razlike med odgovori 
učiteljev slovenščine in matematike ter odgovori dijakov pri vseh naštetih značilno-
stih razlage. Učitelji, tako kot v prvem letniku, bolj pogosto kot dijaki ocenjujejo, da 
je njihova razlaga v skladu z naštetimi značilnostmi. Razloge za takšne rezultate bi 
lahko ponovno iskali v kritičnosti dijakov pri ocenjevanju učiteljevih aktivnosti ali 
nasprotno pri učiteljevi nekritičnosti lastnega ravnanja, vendar glede na predhodne 
rezultate in ponavljajoči vzorec (v celotni raziskavi), ki praviloma kaže na razlike 
med učitelji in dijaki v takšni smeri, lahko upravičeno sklepamo, da dijaki ne zazna-
jo ustrezno učiteljevih prizadevanj. Takšno razhajanje je zaskrbljujoče, saj poraja 
vprašanje primernosti komunikaciji med učitelji in učenci pri pouku.

4. Sklep

Empirična raziskava predstavlja vpogled v izvajanje gimnazijskega programa – 
v prispevku je predstavljena faza obravnava nove učne snovi. Odgovor na izhodišč-
no vprašanje: kako poteka obravnavanje nove učne snovi v gimnazijah in kakšna 
je pri tem vključenost dijakov, bi lahko bil spodbuden, saj iz rezultatov vidimo, da 
učitelji v povprečju ocenjujejo posamezne značilnosti pouka kot pogoste oziroma 
vedno prisotne. Vendar pa kakor hitro smo za primerjavo (res samo pri matematiki 
in slovenščini) postavili oceno dijakov, smo videli, da nameni učiteljev dijakov ne 
dosežejo oziroma jih ti ne opazijo. Dobljeni rezultati tako odpirajo številna vpraša-
nja: ali so učitelji dajali socialno zaželene odgovore ali pa so dijaki v svojem preso-
janju ravnanja gimnazijskih učiteljev res tako strogi. 

Bolj zanesljiv odgovor na to vprašanje bi dobili, če bi primerjali odgovore uči-
teljev in dijakov pri vseh predmetih oziroma če bi dobljene rezultate “preverili” še 
s kakšno drugo metodo (na primer z opazovanjem pouka, prim. Šteh, 2000, 2001), 
kar pa bi preseglo okvire naše raziskave. 

Kljub temu je dovolj dragoceno in pomembno spoznanje o velikih razlikah in 
o tem, kako drugače presojajo posamezna ravnanja učitelji na eni in dijaki na drugi 
strani. Hkrati pa je tolikšno razhajanje med presojo enih in drugih zaskrbljujoče in 
vredno pozornosti. Možno je, da učitelji v svojih predstavah res vidijo, da počnejo 

Dr. Marija Javornik Krečič, dr. Milena Ivanuš Grmek, dr. Tina Vršnik Perše: Didaktično...    73 



vse priporočeno oziroma zaželeno, vendar v okviru lastnih predstav in lastne izku-
šnje. Dijaki njihovih prizadevanj očitno ne zaznavajo.

Tako pomembne razlike med dijaki in učitelji v presoji, kaj se dogaja pri učni 
uri, kažeta na dva pomembna vidika dela z učitelji, na kar je opozorila že B. Šteh 
(2000) v svoji raziskavi, namreč na:

potrebo po razčiščevanju oziroma soočanju z lastnimi pojmovanji   □
(o znanju, učenju, poučevanju…) in
potrebo po povečanju občutljivosti za značilnosti in potrebe dijakov  □
(kakšna so njihova pojmovanja učenja, znanja, kakšna so njihova pri-
čakovanja, ali obvladujejo učne spretnosti in aktivnosti…).

Potrebno je, kot navaja B. Marentič Požarnik (2004, str. 52), da: “/…/ učitelj 
izbora metod ne prepušča naključju ali želji po “popestritvi” pouka niti ne izhaja 
pretežno iz “logike snovi”. Vpraša se predvsem, ali in kako bo v danih okoliščinah 
določena metoda pomagala doseči pomembne cilje, kot so globlje razumevanje, 
povezovanje znanja, ob dograjevanju ali spreminjanju obstoječih idej učencev”. 

Problemskost učne vsebine in hevrističnost učnih metod sta temeljna didaktič-
na pogoja kakovostnejšega pouka (prim. Strmčnik, 1994). Zato izbira raznovrstnih 
učnih metod (in oblik) ni pomembna le za popestritev pouka, ampak tudi zato, ker 
z aktivnejšimi metodami dosežemo globlje razumevanje, razvijanje samostojnega, 
kritičnega in ustvarjalnega učenja. Res je, da so cilji v učnem načrtu za učitelja 
obvezujoči, vendar način, kako bo vsebino predstavil učencem, ostaja v njegovi 
strokovni presoji in odločitvi.

Vprašanje je, v kolikšni meri učitelji v stvarnosti sedanjega časa pri nas dejan-
sko vidijo sebe kot profesionalce in stalno razvijajoče se osebe na strokovnem, pe-
dagoškem in osebnem področju, v kolikšni meri se vidijo dovolj usposobljene. Sami 
(skorajda soglasno) izražajo potrebo po didaktičnih navodilih, kar lahko pomeni, 
da se pri pedagoški in didaktični usposobljenosti čutijo precej negotove – sebe še 
vedno dojemajo predvsem kot predmetne strokovnjake, od katerih se pričakuje, da 
bodo svoje dijake veliko naučili in bodo dosegli dobre rezultate na maturi, in ki so v 
našem kulturnem okolju tudi bolj cenjeni kot učitelji. V svojih komentarjih pravijo: 
Izvesti bi bilo potrebno delavnice, s pomočjo katerih bodo lahko didaktična pripo-
ročila zaživela v praksi. Pogrešam možnost izobraževanja za vključevanje aktualnih 
tem v pouk. Rada bi se končno udeležila izobraževanja, kjer bodo v praksi (ena 
šolska ura) prikazane priporočene metode poučevanja. Praktični primeri iz stroke. 
Čim več literature, učbenikov in delovnih zvezkov ter priročnikov za učitelje.

Vprašanje je, ali so zato gimnazijski učitelji sploh pripravljeni na preobrat v 
svojem razmišljanju od usmerjenosti v svojo stroko k dijakom in njihovemu učenju. 
Da bodo kos temu in vsem izzivom (predvsem zagotavljanju oziroma ustvarjanju 
pogojev za kakovostno učenje in poučevanje), jim je potrebno nuditi oporo – leta 
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poučevanja sama po sebi, kot dokazujejo tuje in tudi domače raziskave (Kagan, 
1992a; Schempp et al., 2004; Javornik Krečič, 2006), ne bodo prispevale k njiho-
vemu profesionalnemu razvoju in h kakovostnejšemu poučevanju. V profesionalni 
razvoj vodi soočanje s problemi in poglabljanje v vprašanja, kot so: kaj je bistvo 
poučevanja, kako razmišljajo učenci, kaj naj bi se naučili in kako naj k temu pri-
spevam (učitelj). Kot izpostavlja Sahlberg (1998), je pomembno zagotavljanje čim 
številčnejših priložnosti za refleksijo prepričanj skozi dialog in komunikacijo z dru-
gimi učitelji ter pomoč pri doseganju vpogleda v sistemsko mišljenje – da doumejo 
kompleksnost okolja, v katerem delajo. Pomembna je dobra profesionalna usposo-
bljenost učiteljev, čemur pa v preteklosti nismo namenjali (dovolj) pozornosti. To je 
razvidno že, če gimnazijske učitelje primerjamo z osnovnošolskimi učitelji, katerim 
se je hkrati s kurikuralno prenovo namenjalo mnogo več sistematične nadaljnje stro-
kovne podpore (na primer dodatna izobraževanja, delavnice o sodobnih metodah, 
oblikah dela…) kot gimnazijskim.

Naj zaključimo z besedami B. Marentič Požarnik (2004, str. 53), ki izpostavlja 
pomembnost metodičnih napotkov oziroma načel, ki hkrati predstavljajo kompetence, 
ki naj bi jih imel učitelj, in jih lahko imamo tudi za neke vrste “intelektualna sidra”:

učitelj naj pred obravnavo nove učne snovi izvabi obstoječe ideje in  □
izkušnje učencev,
oblikuje naj učne situacije, ki pomagajo učencem prestrukturirati nji- □
hovo znanje,
učenci naj dobe priložnost za reševanje smiselnih in kompleksnih pro- □
blemov,
učitelj naj pogosto vodi dialog o nalogah in njihovem reševanju, □
učence naj spodbuja, da samostojno razmišljajo in uporabljajo znanje  □
v raznolikih, življenjskih povezavah,
učenci naj pogosto utemeljujejo, napovedujejo, sklepajo, razlagajo, □
učitelj učencem razkriva svoje miselne procese, jih pred njimi “mode- □
lira”,
učitelj naj ustvarja sproščeno razredno vzdušje, □
učitelj naj uporablja raznolike strategije preverjanja, da bo bolje razu- □
mel razmišljanja učencev,
učenci naj sodelujejo pri oblikovanju kriterijev kakovostnega znanja in  □
pri samem ocenjevanju.

Hkrati pa poudarjamo, da je potrebno v okviru gimnazijskega izobraževanja, 
kot izhaja tudi iz drugih spoznanj evalvacijske študije, ki v tem prispevku sicer 
niso bili predstavljeni, mnogo več pozornosti (kot doslej) nameniti neposrednemu 
izvajanju gimnazijskega programa – pouku v gimnazijah in zagotoviti pogoje za 
kakovostno uresničevanje ciljev, ki si jih bomo zastavili s prenovo.
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Eden prvih (pogojev) je gotovo dobra profesionalna usposobljenost gimnazij-
skega učitelja – glede na to je Dayev (1999) poziv k “investiranju v učitelja” še kako 
utemeljen in umesten: 
1. Investiranje v učitelja kot osebnost. Niso dovolj le spretnosti poučevanja, dobro 
poučevanje je tudi znotrajosebna in medosebna aktivnost, ki je posledica pedago-
škega razmisleka, temelječega na refleksiji ob in o ciljih, kontekstu, procesih in 
dosežkih učenja in poučevanja. Občutke kontrole mora nadomestiti občutek odgo-
vornosti in zaupanja.
2. Investiranje v partnerstvo v učenju. Brišejo se meje med formalnim in nefor-
malnim učenjem, na učenje vplivajo nove tehnologije. Učitelj postaja svetovalec 
za učenje, govorimo o premiku od poučevanja k učenju, pomembno je sodelovanje 
med učitelji, učenci in starši.
3. Investiranje v stalni profesionalni razvoj. Učenci imajo pravico, da jih poučujejo 
dobri učitelji, ki izpopolnjujejo svoje znanje. Razvoj šole in izboljšanje učnih rezul-
tatov zahteva najprej razvoj učiteljev in njihove profesionalne samopodobe. 
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Matematični sprehod – model
nekonvencionalnega pouka matematike
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matike izven učilnice, matematika kot orodje v 
vsakdanjem življenju, korelacija matematike z 
drugimi predmetnimi področji.
POVZETEK – V prispevku opisujemo model ne-
konvencionalnega pouka matematike, ki ga rea-
liziramo v obliki matematičnega sprehoda – po-
učevanja in učenja matematike izven učilnice. Ta 
oblika izobraževanja omogoča učencem, da na 
neposreden in prijeten način odkrijejo prisotnost 
matematike v okolju, kjer živijo, in njeno uporab-
no vrednost v vsakdanjem življenju. 
Empirični podatki kažejo, da je taka oblika po-
uka pozitivno sprejeta med študenti – bodočimi 
učitelji razrednega pouka. Ugotavljamo pa, da je 
za kvalitetno pripravo in izvedbo matematičnega 
sprehoda potrebno strokovno znanje (matema-
tika, specialna didaktika), poznavanje okolja, 
kjer bo sprehod potekal, upoštevanje korelacij 
matematike z drugimi predmetnimi področji in 
ne nazadnje izkušnje, ki si jih študenti pridobijo 
z aktivnim sodelovanjem v izvajanju podobnih 
aktivnosti.

Author review
UDC 372.851
KEYWORDS: mathematics, mathematics educa-
tion outside the classroom, mathematics as a tool 
in everyday life, correlation of mathematics with 
other areas of education.
ABSTRACT – The article describes an example 
of unconventional mathematics education – a 
mathematical walk, which is a way of teaching 
and learning mathematics outside the classroom. 
This method of education enables pupils to dis-
cover mathematics in their everyday environment 
and to find its useful value in everyday life. 
The empirical data show that this form of teaching 
mathematics is well accepted among students – 
the future teachers in primary schools (grades 1  
to 5). However, we realize that optimal preparation 
and implementation of mathematical walk is ba-
sed on thorough knowledge of elementary mathe-
matics and special didactics as well as conside-
ration of correlations of mathematics with other 
educational areas. The choice of an appropriate 
environment for walking and experiences which 
students acquire through active participation in 
performing such activities are also important.

1. Uvod

Sodoben pouk matematike na razredni stopnji osnovne šole se bistveno razliku-
je od pouka matematike nekoč, ki je bil v veliki meri omejen le na “tablo in kredo”, 
v vsebinskem smislu pa so matematičnoizobraževalni cilji pokrivali obvladovanje 
štirih osnovnih računskih operacij v okviru narav nih števil in nekaj elementov ev-
klidske geometrije.



Cotič in Hodnik (1995) zagovarjata poučevanje otrok, ki bo temeljilo na učinko-
viti korelaciji med poukom matematike in kognitivnim razvojem otroka. Podrobno 
načrtovano in dobro organizirano izobraževanje bo namreč otrokov naraven razvoj 
kognitivnih sposobnosti pospeševalo in ga ustrezno dopolnjevalo. Tako pouk mate-
matike ne sme biti v prvi vrsti poučevanje dejstev, učenje matematičnih procedur in 
reševanje rutinskih problemov. Veljavni učni načrt za matematiko učitelju nudi pri-
ložnost, da v okviru pouka matematike ustvarja situacije, v katerih učenci razvijajo 
svoja matematična spoznanja, vpleta otrokove izkušnje iz vsakdanjega življenja, 
spodbuja intuitivnost in kreativnost misli ter nagnjenost k samostojnemu mišljenju. 
Z učenci moramo matematične probleme reševati ob upoštevanju otrokove iznaj-
dljivosti in samostojnosti ob iskanju različnih poti, ki vodijo do rešitve, ob koncu pa 
je potrebna tudi refleksija – kritična presoja o pravilnosti uporabljene poti reševanja 
in smiselnosti dobljene rešitve. Učenci naj bi v okviru pouka matematike tudi spo-
znali, da lahko z matematiko stvari razložimo, grafično predstavimo, interpretiramo, 
napovemo in razložimo (Cotič in Hodnik, 1995).

Odmik od tradicionalnih načinov pouka matematike dosežemo tako, da učenci 
niso le pasivni udeleženci v procesu izobraževanja, ampak so vanj vključeni aktiv-
no: poznajo cilj, ki ga želijo doseči, sodelujejo pri iskanju različnih metod za dosego 
tega cilja in so konstruktivnokritični pri delnih rešitvah in končni rešitvi problema.

V zadnjih letih se je veliko raziskovalcev ukvarjalo s proučevanjem vključe-
vanja novih vidikov poučevanja matematike v obstoječi sistem (veljaven učni na-
črt, običajne oblike in metode dela). Tako Lester (1989) meni, da imajo otroci ob 
vstopu v šolo že kar nekaj matematičnega znanja, pridobljenega iz vsakodnevnega 
reševanja problemov. Skozi leta, ki jih bodo preživeli v šoli, bodo pridobili mnoga 
nova spoznanja in ustvarili lastne procedure razmišljanja, ki pa morajo temeljiti na 
znanju in veščinah, ki jih otroci prinesejo v razred iz izvenšolskega okolja. Na ta 
način bomo dosegli globlje matematično razumevanje, ki ga bodo učenci aplicirali 
v razreševanje različnih življenjskih situacij, ki močno presegajo okvire ozko defi-
niranega matematičnega sveta. 

V uvodu kurikuluma za matematiko, ki je nastal na osnovi raziskovalnega pro-
jekta Univerze v Chicagu (the University of Chicago School Mathematics Project 
– UCSMP), je poudarjeno, da so za dobro razumevanje matematike ter pridobivanje 
znanja in veščin razen formalnega izobraževanja v šoli nujne tudi lastne izkušnje 
učencev. Poučevanje matematike bo učinkovitejše, če bo temeljilo na kontekstu in 
situacijah iz vsakdanjega življenja, učenci pa morajo imeti možnost, da se v proces 
učenja vključijo aktivno.

Podobnega mnenja je tudi van Amerom, ki ocenjuje, da bo matematika razu-
mljiva večini učencev šele, ko jo bodo učitelji v veliki meri povezovali z vsako-
dnevnimi problemi iz realnega sveta, v katerih se znajdejo učenci in so jim zato 
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blizu. Uspehe na področju razumevanja matematike bomo dosegli le, če jo bomo 
poučevali kot dejavnost, v katero so učenci aktivno vključeni, ne pa kot dejavnost, 
ki je del nekega vnaprej določenega sistema, ki so ga ustvarili drugi ljudje.

Primerjava nešolskega in šolskega matematičnega konteksta nakazuje, da ima-
jo za uspešno reševanje vsakodnevnih problemskih situacij večje zasluge izven-
šolske matematične dejavnosti kakor šolske, saj učenci v njih vidijo nek smisel. 
Le-te so običajno ciljno naravnane, posameznik se znajde v situaciji, ki jo mora (ali 
želi) razrešiti, pri tem pa uporablja svoj lasten (ne pa matematično formalen) jezik 
(Lave, 1988).

Resnick (1989) je mnenja, da je poučevanje matematike izven učilnice včasih 
še učinkovitejše od običajnega. Učenci se namreč v razredu bolj osredotočijo na sin-
takso (pravila in simbole) matematike kot pa na semantiko (pomen). Njegova razi-
skava kaže, da osredotočanje na formalno manipulacijo s simboli odvrača učence od 
vključevanja zdravega razuma in intuicije v reševanje matematičnih problemov.

Gravemeijer in Doorman (1999) zagovarjata trditev, da je poučevanje mate-
matike progresivno, če vključuje vertikalno matematizacijo – uporabo znanih ma-
tematičnih pojmov in dejstev na višjih ravneh razumevanja kakor tudi horizontalno 
matematizacijo – konverzijo problema iz vsakdanjega življenja v matematični pro-
blem. Na slednje se navezuje ugotovitev Arcavija (2002), ki vidi reševanje bese-
dilnih nalog kot eno izmed možnosti povezovanja vsakodnevnih situacij učenca s 
šolsko matematiko. Pri tem pa moramo zagotoviti določeno mero previdnosti – za-
stavljeni problemi ne smejo biti “umetni”: na prvo mesto je prevečkrat postavljen 
matematični pojem ali procedura, šele nato pa konkreten problem.

V nadaljevanju si bomo ogledali eno izmed oblik nekonvencionalnega pouka 
matematike.

Inspiracijo za dejavnost, ki predstavlja neobičajno poučevanje in učenje mate-
matike, smo dobili v (Jeromel in Žigert, 1996) in smo jo poimenovali matematični 
sprehod. Ideja takega sprehoda je ugotavljanje, na kakšne načine in v kakšni meri je 
matematika vpletena v okolico, kjer živimo, in v naše vsakdanje življenje.

Osnovo izvedbe dejavnosti predstavljajo delovni listi, na katerih so vprašanja 
in naloge z različnih področij matematike. Za pravilne odgovore pa ne zadošča le 
matematično znanje, saj so naloge in vprašanja vezana na okolico, v kateri poteka 
matematični sprehod. Za uspešno reševanje tako moramo sprehod v resnici izvesti, 
se ustavljati na določenih mestih – postajah, prebrati posamezne naloge oziroma 
vprašanja ter poiskati podatke v okolici, kjer se trenutno nahajamo: na stavbi, na 
spomeniku, v vzorcu tlakovcev, obliki ulične svetilke, v voznem redu na avtobusnem  
postajališču,…
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Pri sestavljanju nalog pa lahko uporabimo veliko mero fleksibilnosti: prilago-
ditev nalog različnim sposobnostim, predznanju in izkušenosti otrok, prav tako pa 
lahko vključimo le eno ali več matematičnih področij. Tako se lahko osredotočimo 
na primer le na aritmetiko ali pa zajamemo tudi naloge s področja algebre, geome-
trije, merjenja, obdelave podatkov. 

Za nazorno predstavo o opisani aktivnosti navedimo nekaj primerov vprašanj 
oziroma nalog:

Iz napisa na spomeniku Josipu Jurčiču razberi, koliko let je živel in  □
pred kolikimi leti se je rodil.
Oglej si vodomet pred Prvo gimnazijo in konstruiraj lik, ki ga vidiš, če  □
bi vodomet pogledal iz ptičje perspektive.
V konstrukciji oken stavbe Prve gimnazije opaziš več likov. Naštej jih.  □
Koliko je med njimi neskladnih pravokotnikov? Kolik del največjega 
pravokotnika predstavlja najmanjši pravokotnik?
Katero geometrijsko telo predstavlja stekleni del ulične svetilke? □
Koliko simetrijskih osi ima lik v izvesku trgovine, pred katero si se  □
ustavil?
Opiši enoto vzorca tlakovcev na trgu. Kolikokrat se ta enota ponovi v  □
smeri sever – jug?
Na koliko načinov bi lahko razporedili razstavljene predmete v izložbi  □
v vrsto?
Oceni višino spomenika. □
Poimenuj in nariši skladne like, ki sestavljajo streho stavbe, vključene  □
v srednjeveško obzidje okoli mestnega jedra.

Oglejmo si še, zakaj je aktivnosti, kot je matematični sprehod, smiselno vklju-
čevati v pouk matematike, predvsem na razredni stopnji. “Otrok je v prvem obdobju 
šolanja zelo dojemljiv za vse, kar se dogaja okrog njega. Zato sodobni teoretiki 
poudarjajo, da se otrok v tem času najbolje uči v naravnem okolju in o vsem, kar je 
povezano s tem okoljem” (Cotič, Zurc, Kozlovič Smotlak, 2004, str. 33).

Matematični sprehod je eden izmed načinov prikaza koristnosti in potrebnosti 
pouka matematike (velikokrat se odločamo o nakupu najugodnejšega izdelka, 
pri obnavljanju stanovanja izmerimo površino tal, sten, izračunamo potrebno 
število keramičnih ploščic, …, opazimo prisotnost matematike v gradbeništvu, 
arhitekturi, prometni signalizaciji in tako naprej). Omenjena dejavnost nudi 
tudi možnost opazovanja estetskega vidika matematike – njeno lepoto lahko 
občudujemo v različnih vzorcih, oblikah, simetrijah, redu, natančnosti. Tako na 
ta način uresničimo enega globalnih ciljev poučevanja matematike: doživljanje 
matematike kot prijetne izkušnje.
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2. Metoda

Izvedba aktivnosti “matematični sprehod” je vključena v program eksperimen-
talnih vaj pri predmetu didaktika matematike v četrtem letniku smeri Razredni pouk 
na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Želimo namreč, da se študenti že v času svojega 
izobraževanja seznanijo z nekonvencionalnimi oblikami pouka matematike in se 
vanje tudi aktivno vključijo. 

Dejavnost smo izvedli v središču Maribora v skupinah po približno 15 študen-
tov. Vsak izmed udeležencev je dobil načrt dela Maribora, kjer je aktivnost potekala, 
z vrisano potjo in delovne liste z vprašanji in nalogami. Področja matematike, ki so 
bila zajeta v vprašanjih, so delno ustrezala znanju učencev na razredni stopnji, za-
radi večje zanimivosti pa smo dodali še vprašanja, ki zahtevajo poznavanje drugih, 
vendar povsem elementarnih matematičnih tem. Matematični sprehod za študente 
je bil sestavljen iz dveh delov: v prvem delu je potekal pod vodstvom didaktika 
(načrtovana pot, pripravljena vprašanja in naloge), v drugem delu pa so študenti 
sami izbrali pot za nadaljevanje sprehoda ter samostojno pripravili nekaj vprašanj. 
Navedimo še, da so v času izvedbe matematičnega sprehoda študenti že imeli nekaj 
izkušenj z didaktiko matematike na razredni stopnji, saj so do takrat absolvirali že 
tri semestre predavanj in vaj pri tem predmetu, prav tako pa so opravili večino pred-
pisanih nastopov (poučevanje matematike) v razredih osnovnih šol.

Osnovni namen raziskave je spoznati in analizirati odnos študentov razrednega 
pouka do izbrane neklasične oblike poučevanja matematike. Pri tem nas je pred-
vsem zanimalo:

ali so študenti kot učenci v osnovni šoli oziroma dijaki v srednji šoli  □
izvajali podobne aktivnosti z učitelji matematike,
ali se bodo kot bodoči učitelji lotili priprave in izvedbe tovrstnih de- □
javnosti in v katerem razredu bi učence prvič popeljali na matematični 
sprehod,
kaj bi se študentom zdelo najtežje pri pripravi matematičnega sprehoda, □
na kakšen način bi z učenci izvedli evalvacijo matematičnega sprehoda. □

Zastavili smo naslednje hipoteze:
Obstajajo razlike med spoloma študentov glede ovir pri pripravi in iz- □
vedbi matematičnega sprehoda.
Obstajajo razlike med spoloma študentov glede odločitve, kolikokrat bi  □
učence na razredni stopnji osnovne šole peljali na matematični sprehod.
Obstajajo razlike med skupinami študentov z različnimi ocenami pri  □
izpitu iz predmeta izbrana poglavja iz matematike (drugi letnik študi-
ja) glede napora, ki bi ga vložili v pripravo in izvedbo matematičnega 
sprehoda.
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Obstajajo razlike med skupinami študentov z različnimi ocenami pri  □
izpitu iz predmeta izbrana poglavja iz matematike glede uspešnosti pri 
sestavljanju nalog in vprašanj za matematični sprehod (hitrost sesta-
vljanja, izvirnost, raznolikost vključenih področij).
Večina študentov (več kot 90 odstotkov) v času osnovnošolskega in  □
srednješolskega izobraževanja pri pouku matematike ni izvajala po-
dobnih aktivnosti.

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo 
empiričnega pedagoškega raziskovanja. Instrumentarij je predstavljal nestandardi-
zirani anketni vprašalnik, zbrani podatki so bili v kvalitativni in kvantitativni obliki. 
Raziskavo smo izvedli meseca decembra 2005.

Anketne vprašalnike so izpolnili vsi študenti, ki so se udeležili obeh delov ma-
tematičnega sprehoda, kar pomeni, da so razen vodenega dela opravili tudi del spre-
hoda samostojno na osnovi lastne zamišljene poti, prav tako pa so sami pripravili 
nekaj ustreznih vprašanj za učence razredne stopnje. Ob koncu zbiranja podatkov 
smo dobili 98 izpolnjenih vprašalnikov, kar je predstavljalo vzorec naše raziskave. 
Med anketiranci je bilo 88 študentk in 10 študentov (običajno razmerje med spolo-
ma na smeri razredni pouk). Omenjeni študenti so opravljali izpit pri predmetu iz-
brana poglavja iz matematike (predmet drugega letnika). Večina študentov (56,1%) 
jih je doseglo oceno dobro (7) ali Prav dobro (8), dobra četrtina (27,6%) oceno jih 
izpita še ni opravila oz. je dosegla oceno zadostno (6), 16,3% pa je opravilo izpit s 
prav dobro (9) ali odlično (10) oceno.

Iz zbranih podatkov smo tudi razbrali, da je bila za 13 udeležencev raziskave 
(13,3%) matematika v osnovni in srednji šoli priljubljen predmet, za 34 (34,7%) 
srednje priljubljen predmet, 51 anketirancev (52,0%) pa je matematiko označilo kot 
nepriljubljen predmet.

3. Rezultati in interpretacija

Odnos študentov do ideje o izvedbi matematičnega sprehoda v okviru študija na 
smeri razredni pouk

Študente smo povprašali, če jim je bil matematični sprehod všeč in zakaj. Iz-
kazalo se je, da je kar 96 študentov navdušenih nad izvedbo te aktivnosti. Le 2 
študenta nista izrazila pozitivnega odnosa do te dejavnosti. Menita, da študenti niso 
izvedeli ničesar novega oziroma da bi to aktivnost lahko izvedli v učilnici. Razlogi 
za pozitiven odnos do matematičnega sprehoda pa so prikazani v tabeli 1.

Odgovorov na zastavljeno vprašanje smo se razveselili, saj je kar 98 odstotkov 
študentov naklonjenih neklasičnim metodam pri pouku matematike. Matematika in 
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didaktika matematike sta izobraževalna predmeta, ki običajno potekata v učilnici, in 
zato izvajanje dejavnosti, podobnih matematičnemu sprehodu, razbije monotonost 
predavanja vsebin. Odgovori študentov so sicer precej raznoliki, iz večine pa lahko 
razberemo zadovoljstvo zaradi drugačne izvedbe vaj oziroma opazovanja in upora-
be matematike v vsakdanjem življenju.

Tabela 1: Razlogi za pozitiven odnos študentov do matematičnega sprehoda

Odgovori f f%
spet sem opazoval okolico 12 12,2
zavzel sem se, koliko matematičnih stvari je okoli mene 10 10,2
vaje so potekale drugače – izven predavalnice 17 17,3
dobil sem nove ideje za razmišljanje o matematiki 5 5,1
bilo je zanimivo 10 10,2
ugotovil sem, kje vse srečamo matematiko 15 15,3
matematika je bila predstavljena drugače kot ponavadi 20 20,4
matematiko smo uporabili v življenjskih, praktičnih situacijah 7 7,1

Izbor nalog in vprašanj na delovnih listih

Od anketirancev smo želeli pridobiti mnenje o zastavljenih vprašanjih in nalo-
gah na matematičnem sprehodu. Ponudili smo nekaj možnosti za odgovore (na pri-
mer: vprašanja so bila zanimiva, poučna, raznovrstna, izvirna, prelahka, pretežka, 
jasno zastavljena, uporabna, …), anketiranci pa so jih označili z eno karakteristiko, 
ki bi vprašanja in naloge najbolje označila. Odgovori, ki smo jih prejeli, so zbrani 
v tabeli 2.

Tabela 2: Oznake vprašanj in nalog na delovnih listih

Oznake vprašanj in nalog na delovnih listih f f%
zanimiva 30 30,6
zanimiva in poučna 5 5,1
raznovrstna 14 14,3
primerno izbrana, da so nas motivirala za delo 13 13,3
zanimiva in jasno zastavljena 5 5,1
prelahka za študente, primerna za otroke 8 8,2
uporabna 13 13,3
zanimiva, nekatera smešna 7 7,1
drugo 3 3,1
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Iz podanih odgovorov razberemo, da so anketiranci označili naloge in vpraša-
nja na delovnem listu na različne načine, iz vseh odgovorov pa je slutiti težnjo po 
naklonjenosti k tovrstnim aktivnostim.

Spremembe v zvezi z delovnimi listi in izvedbo matematičnega sprehoda

Ugotavljamo, da so skoraj 60 odstotkov udeležencev matematičnega sprehoda 
najbolj motile nizke temperature (izvedba je potekala meseca decembra). S tem se 
strinjajo tudi organizatorji aktivnosti, žal pa potekajo eksperimentalne vaje pri di-
daktiki matematike le v zimskem semestru. Skoraj tretjina anketirancev ne bi spre-
menila ničesar. Iz navedenega lahko sklepamo, da je bila aktivnost v vsebinskem in 
tehničnem pogledu sicer primerno zastavljena.

Tabela 3: Želene spremembe v zvezi z izvedbo matematičnega sprehoda

Želene spremembe f f%
izvedba sprehoda v drugem letnem času 58 59,2
ničesar ne bi spremenil 32 32,7
sprehod bi izvedli individualno 3 3,1
sprehod bi izvedli v manjših skupinah 1 1,0
na delovnem listu naj bi bilo manj vprašanj 1 1,0
na delovnem listu naj bi bilo več vprašanj 1 1,0
takoj po sprehodu bi naredili analizo aktivnosti 2 2,0

Izvedba matematičnega sprehoda z učenci v osnovni šoli

Zanimalo nas je, ali bi študenti izvedli matematični sprehod tudi kot bodoči učitelji 
in zakaj. Odgovori na to vprašanje so bili spet spodbudni, saj je kar 95 študentov (97%) 
odgovorilo z “da, vsekakor”. Dva študenta sta odgovorila z “mimogrede na sprehodu 
brez predhodne priprave”, le en študent pa te aktivnosti ne bi izvedel. Med najpo-
membnejšimi razlogi za izvedbo matematičnega sprehoda so anketiranci navedli:

ura matematike je zanimiva in poteka izven učilnice, □
opazujemo povezanost matematike z drugimi področji, □
odkrijemo matematiko v vsakdanjem življenju, □
matematiko utrjujemo na zanimiv in nenavaden način, □
lažje povežemo abstraktno s konkretnim. □

Iz odgovorov razberemo, da se velika večina anketiranih študentov zaveda po-
membnosti poučevanja in utrjevanja matematičnih vsebin na zanimiv, privlačen na-
čin, ki otrokom približa koristnost in uporabnost matematike na različnih področjih 
človekovega življenja.
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Prva izvedba matematičnega sprehoda za učence

Od študentov smo želeli izvedeti, v katerem razredu bi svoje učence prvič pe-
ljali na matematični sprehod. 

Odgovori kažejo, da je največ študentov (35,7%) izbralo tretji razred kot najpri-
mernejši za izvedbo prvega matematičnega sprehoda. Nekateri študenti pa so mne-
nja, da bi lahko podobne aktivnosti izvedli že z mlajšimi učenci, in sicer v prvem 
razredu (27,6%) ter v drugem razredu (25,6%). Le en študent meni, da je za prvo 
izvedbo dejavnosti primeren šele peti razred. Ugotavljamo, da bi kar dobra polovica 
anketirancev vključila tovrstno aktivnost v zgodnje poučevanje matematike. Tako 
bi učencem omogočili, da bi že na začetku izobraževanja začutili prisotnost mate-
matike v vsakdanjem življenju.

Refleksija po opravljeni dejavnosti z učenci v osnovni šoli

Študente smo vprašali, kako bi kot bodoči učitelji s svojimi učenci obravnavali 
matematični sprehod po izvedbi. Iz odgovorov je razvidno, da so študenti izbrali 
zelo raznolike metode za obravnavo izvedene aktivnosti. Največ študentov (40,8%) 
je izbralo analizo matematičnega sprehoda z razgovorom in individualno izdelavo 
miselnega vzorca, tretjina pa je izbrala razgovor in izdelovanje plakata po skupi-
nah. Ugotavljamo, da so vsi načini ustrezni in od učencev v večji ali manjši meri 
zahtevajo poglobitev v poznavanje matematičnih vsebin, ki so potrebne za pravilno 
reševanje nalog, in v povezanost matematike z drugimi področji (na primer gradbe-
ništvo, arhitektura, zgodovina, umetnost,…).

V nadaljevanju raziskave so nas zanimale različne povezave med nekaterimi 
spremenljivkami. Za bivariantno analizo smo najprej izbrali χ2-test. Anketirance 
smo razdelili po spolu in raziskali povezanost med spolom in ovirami pri pripravi 
aktivnosti, podobnih matematičnemu sprehodu (vreme, pomanjkanje idej in stro-
kovnega znanja, neizkušenost).

Tabela 4: Ovire pri pripravi matematičnega sprehoda glede na spol

Spol
Vreme

Pomanjkanje
strokovnega znanja

in idej
Neizkušenost Skupaj

f f% f f% f f% f f%
Moški 4 40,0 4 40,0 2 20,0 10 100,0
Ženski 41 46,6 25 28,4 22 25,0 88 100,0
Skupaj 45 45,9 29 29,6 24 24,5 98 100,0
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Pričakovali smo, da obstajajo razlike med spoloma študentov glede ovir pri 
pripravi in izvedbi matematičnega sprehoda. Eksperimentalna vrednost χ2 = 0,58 ne 
preseže vrednosti χ2 na ravni 0,05 (m = 2). Sprejmemo ničelno hipotezo, da ni razlik 
med spoloma študentov glede dejavnikov, ki predstavljajo ovire za izvedbo mate-
matičnega sprehoda. Rezultati kažejo, da navaja slaba polovica študentov (45,9%) 
kot največjo oviro težave z vremenom (padavine, mraz), slabi tretjini študentov bi 
največ težav povzročalo pomanjkanje strokovnega znanja in idej (29,6%), približno 
četrtina študentov (24,5%) pa vidi težave v neizkušenosti. 

Na osnovi χ2-preizkusa pa smo potrdili domnevo, da obstajajo razlike med spo-
loma glede frekventnosti izvajanja aktivnosti, podobnih matematičnemu sprehodu, 
z učenci na razredni stopnji.

Tabela 5: Predvideno število izvedb matematičnega sprehoda glede na spol

Spol
0 ali 1 izvedba 2 ali 3 izvedbe 4 ali več izvedb Skupaj

f f% f f% f f% f f%
Moški 5 50,0 2 20,0 3 30,0 10 100,0
Ženski 4 4,6 15 17,0 69 78,4 88 100,0
Skupaj 9 9,2 17 17,3 72 73,5 98 100,0

Obstaja namreč statistično pomembna razlika med odvisno spremenljivko “šte-
vilo izvedb aktivnosti” in neodvisno spremenljivko “spol študenta” (χ2 = 23,07 > 
χ2

0,05 (m = 2)). Podatki kažejo, da se je na primer za večje število izvedb (4 ali več) 
odločilo kar 78,4 odstotka študentk in le 30,0 odstotkov študentov. Opazili smo tudi 
večje razlike med spoloma pri majhnem številu izvedb aktivnosti (0 ali 1 izvedba), 
saj je to možnost izbralo  kar 50,0 odstotkov študentov in le 4,6 odstotka študentk.

V nadaljevanju smo anketirane študente razdelili še v tri skupine glede na do-
seženo oceno pri izpitu iz matematike. Študente smo povprašali po mnenju o samo-
stojni pripravi matematičnega sprehoda. Izbirali so med tremi možnostmi:

uspešna priprava brez težav, □
uspešna priprava z veliko truda in □
uspešna priprava je prezahtevna. □

Predpostavili smo, da obstajajo razlike med skupinami študentov z različnimi 
ocenami iz matematike in občutkom o zahtevnosti priprave aktivnosti. Za prever-
janje hipoteze smo izbrali neparametrični Kruskal-Wallisov test. Eksperimentalna 
vrednost H-statistike ni presegla kritične vrednosti χ2

0,05 (m = 2).
Ugotovili smo, da osnovno hipotezo zavrnemo in da torej ni statistično po-

membnih razlik med skupinami študentov z različnimi ocenami pri izpitu iz ma-
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tematike glede njihovega mnenja o težavnosti priprave matematičnega sprehoda. 
Glede na rezultat raziskave menimo, da pri ocenjevanju stopnje zahtevnosti pripra-
ve aktivnosti znanje matematike ni imelo najpomembnejše vloge, ampak so študenti 
upoštevali tudi svoje znanje o korelaciji matematike z drugimi predmetnimi podro-
čji, poznavanje okolja, kjer bi sprehod pripravili in izkušnje, ki so jih pridobili ob 
aktivni udeležbi na matematičnem sprehodu v okviru vaj pri didaktiki matematike

Tabela 6: Mnenje o zahtevnosti priprave matematičnega sprehoda glede na skupine 
študentov z različnimi ocenami pri izpitu iz matematike

Mnenje o 
zahtevnosti 

priprave

Priprava
brez težav

Priprava z veliko 
truda

Prezahtevna 
priprava Skupaj

f f% f f% f f% f f%
Ocena 9 ali 10 9 56,3 5 31,3 2 12,5 16 100,0
Ocena 7 ali 8 25 47,3 16 29,1 13 23,6 55 100,0

Ocena 6 ali izpit 
še ni opravljen 15 55,6 9 33,3 3 11,1 27 100,0

Skupaj 50 51,0 30 30,6 18 18,4 98 100,0

V naslednjem delu raziskave smo študente prosili, da v 10 minutah sestavijo 
čim več nalog in vprašanj za matematični sprehod, ki bi ga lahko izvedli z učenci 
petega razreda osnovne šole. Najvišji razred razredne stopnje smo izbrali zato, da 
bi študenti lahko v sestavo nalog in vprašanj vključili čim več matematičnih podro-
čij oziroma različnih vsebin. Pričakovali smo, da bodo študenti z večjim znanjem 
matematike sestavili več ustreznih nalog (primerne matematične vsebine in stopnja 
težavnosti, raznolikost nalog). S Kruskal-Wallisovim testom smo potrdili hipote-
zo, da obstajajo statistično pomembne razlike med skupinami študentov z različ-
nimi ocenami pri izpitu iz matematike glede števila primerno zastavljenih nalog  
(H = 30,82 > χ2

0,05 (m = 2)). Ugotavljamo, da ima znanje matematike znaten vpliv 
na število ustrezno sestavljenih nalog v omejenem času. Boljši matematiki hitreje 
pomislijo na različna matematična področja in znotraj le-teh na ustrezne vsebine, ki 
jih nato izrazijo v obliki primernih nalog in vprašanj.

Udeležba študentov na aktivnostih, podobnih matematičnemu sprehodu  
v njihovem dosedanjem izobraževanju

Ob koncu raziskave smo želeli preveriti še našo domnevo, da velika večina 
študentov (več kot 90 odstotkov) v svojem osnovnošolskem in srednješolskem izo-
braževanju še ni sodelovala v aktivnostih, podobnih matematičnemu sprehodu.
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Iz zbranih podatkov je razvidno, da skoraj 94 odstotkov študentov ni še nikoli 
sodelovalo v aktivnostih, podobnih matematičnemu sprehodu. Menimo, da anketi-
rani študenti pripadajo generaciji, ki je prisostvovala pretežno konvencionalnemu 
pouku matematike, v katerem so bile v ospredju klasične metode in frontalni pouk, 
manj pa je bilo povezovanja matematike z drugimi predmetnimi področji ter prikaza 
koristnosti in uporabnosti matematike v vsakdanjem življenju.

4. Sklep

Namen sodobnega pouka matematike ni ozko vezan na spoznavanje, učenje 
in utrjevanje različnih postopkov, ki vodijo le do tako imenovanih proceduralnih 
znanj. V poučevanje matematike je na premišljen način potrebno vključiti take učne 
metode in oblike, ki učenca vodijo k usvajanju konceptualnih in (v manjši meri) tudi 
problemskih znanj. Razen tega je učencu v času osnovnošolskega izobraževanja 
potrebno omogočiti spoznanje, da matematika ni koristna le pri reševanju nalog iz 
učbenika ali delovnega zvezka, ampak predstavlja tudi sredstvo komunikacije, je 
pomembno in nepogrešljivo orodje v vsakdanjem življenju ter da omogoča učenčev 
osebnostni razvoj na področju sistematike, natančnosti, logičnega mišljenja, ustvar-
jalnosti in estetike.

Ena izmed možnosti uresničevanja navedenega je aktivnost, ki smo jo poime-
novali matematični sprehod in opisali v uvodu tega prispevka. Zavedamo se, da ka-
kovostna priprava in izvedba tovrstnih aktivnosti zahteva od pripravljalca strokov-
no znanje s področja matematike, poznavanje vsebin specialne didaktike, stopenj 
otrokovega kognitivnega razvoja in integracije matematike z drugimi predmetnimi 
področji (družba, narava, slovenski jezik, likovna vzgoja, športna vzgoja). Zato me-
nimo, da si naj bodoči učitelji že v času študija pridobijo potrebna znanja in izkušnje 
s pripravo na poučevanje in učenje matematike izven šolskih klopi. 

Opravljena raziskava in individualni razgovori s študenti – udeleženci matema-
tičnega sprehoda kažejo, da je bila ponujena aktivnost sprejeta pozitivno, razen tega 
pa so študenti pokazali zainteresiranost za izvajanje podobnih dejavnosti, ko bodo 
sami učitelji v osnovnih šolah.

Smiselno bi bilo, da bi v program eksperimentalnih vaj pri didaktiki matemati-
ke vključili še več aktivnega sodelovanja študentov pri pripravi in organizaciji ma-
tematičnih sprehodov ter izpolnili nekatere vrzeli v znanju študentov iz elementarne 
matematike. Le tako bodo študenti razrednega pouka postali kakovostni učitelji, ki 
bodo svoje znanje in izkušnje posredovali otrokom na optimalen način.
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Dr. Slavica Čepon 

Pomen izgube/obrabe splošne angleščine
za poučevanje/učenje poslovne angleščine

Pregledni znanstveni članek
UDK 371.3:811.111
KLJUČNE BESEDE: poučevanje/učenje poslov-
ne angleščine, analiza potreb, izguba/obraba 
splošne angleščine, triangulacija virov in metod 
POVZETEK – V prispevku poudarimo pomen ne-
prekinjenega učenja tujega jezika (TJ) v sloven-
sko govorečem jezikovnem okolju in škodljivost 
daljših obdobij nerabe TJ. Obdobje nerabe splo-
šne angleščine opišemo kot eno poglavitnih ovir 
na poznejši poti poučevanja/učenja poslovne an-
gleščine (PA), saj je dobro in ne okrnjeno znanje 
splošne angleščine temelj, na katerem gradimo 
znanje PA. V članku navajamo dokaze o začetkih 
procesov izgube/obrabe splošne angleščine pri 
učencih PA oziroma študentih ekonomije.
Podatke o njihovih jezikovnih potrebah smo za 
pričujoči članek pridobili z opravljanjem več vrst 
analiz potreb, o izsledkih katerih poroča članek v 
nadaljevanju. Analize potreb so bile opravljene, 
da ugotovimo pomen poučevanja/učenja PA za 
prihodnje strokovne in profesionalne namene v 
slovenskem jezikovnem okolju pri bodočih eko-
nomistih, da preverimo njihovo trenutno znanje 
splošne in PA ter subjektivne potrebe, želje in pri-
čakovanja glede poučevanja/učenja PA, obenem 
pa tudi dobimo vpogled v njihove učne potrebe, 
strategije in učne stile.

Author review
UDC 371.3:811.111
KEYWORDS: teaching/learning business Engli-
sh, needs analysis, general English loss/attrition, 
triangulation of sources and methods
ABSTRACT – The article summarizes some of the 
findings of a large-scale study of the language 
needs of economics students. It focuses more on 
the rationale behind it than on the steps taken 
while carrying out the research. This rationale 
relates to the lengthy period of general English 
(GE) disuse during economics students’ first year 
of undergraduate study (i.e. before they become 
business English (BE) students in the second 
year). The article presents evidence for the GE 
attrition processes that slowly set in and are dee-
med to be particularly detrimental to the econo-
mics students of BE.
The article also reports findings of various needs 
analyses of economics students’ language needs. 
It concludes with a discussion on the implicati-
ons of findings for planning the faculty’s (busi-
ness) English curriculum. Likely benefits are the 
following: combating language attrition, easing 
the transition from GE to BE study (i.e., for both 
teaching and learning), and, above all, enabling 
continuity in foreign language study

1. Uvod

V prispevku je obravnavan problem tujejezikovnega poučevanja/učenja iz zor-
nega kota izgube/obrabe jezika (angl. language attrition). V strokovni literaturi je 
veliko več znanega o usvajanju (angl. language acquisition) in učenju (angl. lan-
guage learning) jezika kot o njegovi izgubi/obrabi. Kljub temu pa se zdi, da se je 



ob prehodu v novo stoletje težišče raziskav preneslo iz “uspešnega učenca jezika” 
na “uspešnega ohranjevalca jezika” oziroma na raziskovanje učinkovitega zapo-
minjanja usvojenega/naučenega jezika. Ponekod po svetu lahko celo že zasledimo 
pionirske programe za ohranjanje tujega in drugega jezika (J2) (angl. programs for 
second language maintenance) (Hansen in Reetz-Kurashige, 1999). 

Članek odstira omenjeno problematiko predvsem znotraj področja poučevanja/
učenja PA, pri čemer se najprej dotakne poučevanja/učenja angleščine kot TJ v slo-
vensko govorečem jezikovnem okolju, v nadaljevanju pa se osredotoči na izgubo/
obrabo splošne angleščine ter na morebitne posledice tega za poučevanje/učenje 
PA. Zadnji del prispevka namenja pozornost raziskavi in njenim ugotovitvam. Sle-
dnja je zajela več vrst analiz jezikovnih potreb študentov PA, izsledki pa so prinesli 
koristne podatke za vse udeležence procesa poučevanja/učenja PA ter njegovo mo-
rebitno izboljšanje.

Disciplino, naravnano proti procesom pozabljanja jezika, strokovnjaki poime-
nujejo na veliko različnih načinov, zato bomo dosledno uporabljali izraz izguba/
obraba jezika. Za procese postopne izgube/obrabe jezika strokovna literatura na-
mreč ponuja veliko različnih izrazov, ki jih bolj podrobno tu ne bomo pojasnjeva-
li, pogosto pa se nanašajo na iste ali podobne pojave, zaradi česar zahteva branje 
strokovne literature precejšnjo pozornost. Najbolj pogosti izrazi za procese naza-
dovanja v jeziku, ki bi bili lahko moteči za razumevanje jezikovne izgube/obrabe, 
so na primer jezikovno nazadovanje (angl. language regression), jezikovna izguba 
(angl. language loss), jezikovni premik (angl. language shift), jezikovna smrt (angl. 
language death), jezikovno zastarevanje/opuščanje (angl. language obsolescence) 
(Hansen in Reetz-Kurashige, 1999), jezikovno propadanje (angl. language decay) 
(Dressler, 1982), jezikovna sprememba (angl. language transformation) (Dressler, 
1988) in še nekateri.

Najbolj navajana definicija pojava izgube/obrabe jezika je, da je to “izguba ka-
teregakoli jezika ali njegovega dela s strani posameznika ali jezikovnih skupnosti” 
(Freed, 1982, kot navaja Weltens, 1989, str. 1). Dejavniki in situacije, ki vplivajo 
na jezikovno izgubo/obrabo, so zelo raznoliki, zato strokovna literatura opozarja 
na velik pomen dobrega poznavanja vseh dejavnikov, ki so lahko psihološki (na 
primer inteligenca, splošne značilnosti pomnjenja), družbenopsihološki (na primer 
posameznikova motivacija in nagnjenja) in jezikovni (na primer razmerje/odnos 
oziroma oddaljenost med dvema jezikovnima sistemoma) (Hansen in Reetz-Kura-
shige, 1999).

Dejstvo, da rezultati raziskav, zbrani na določenih področjih raziskovanja je-
zikovne izgube/obrabe, nasprotujejo rezultatom z drugih, ne preseneča posebej, saj 
so področja raziskovanja zelo raznolika. Poleg tega so vsa ta očitna nasprotja po-
gojena z dejstvom, da strokovnjaki še ne poznajo zanesljivega načina za merjenje  
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izgube/obrabe jezika, zato so v uporabi različne vrste študij in merilnih instrumen-
tov. Težišče raziskav izgube/obrabe jezika je bilo do danes na izginevanju skladnje 
in besedišča jezika, ni pa še zadovoljivih instrumentov za opazovanje pozabljanja 
glasoslovnih, pragmatičnih in diskurzivnih jezikovnih sposobnosti (Hansen in Re-
etz-Kurashige, 1999).

Poglavitna področja raziskovanja jezikovne izgube/obrabe, ki jih najprej le 
naštejemo, potem pa v nadaljevanju vsakemu namenimo nekaj pozornosti, so tre-
nutno naslednja:

vprašanje morebitnega obstoja prave učne metode, ki bi preprečila po- □
znejšo izgubo/obrabo jezika (angl. method effect), ter znotraj slednje-
ga dodatno pomen stopnje zrelosti posameznika, stopnja dosežene pi 
smenosti v J2/TJ, pravi poudarek na posameznih jezikovnih zmožno-
stih in intenzivnost programa poučevanja/učenja J2/TJ;
vprašanje različnega vpliva izgube/obrabe J2 na jezikovne zmožnosti  □
(angl. skills effect);
vprašanje začetka krivulje pozabljanja J2/TJ (angl.  □ typical forgetting 
curve effect) ter 
vprašanje morebitnega obstoja tipičnega vrstnega reda izgube/obrabe  □
J2/TJ (angl. typical attrition order effect). 

Jasnih odgovorov na dve glavni vprašanji znotraj področja iskanja prave učne 
metode, in sicer, ali je formalno poučevanje TJ učinkovito in katera metoda for-
malnega poučevanja TJ je najboljša, ni. Ali je učinkovitejša metoda, ki temelji na 
produktivnih jezikovnih zmožnostih (angl. production-based instruction), ali tista 
na receptivnih jezikovnih zmožnostih (angl. input-based instruction), ki ji nekateri 
strokovnjaki pripisujejo precejšen pomen (Ellis, 1997)? Nekateri avtorji (na primer 
Hansen in Reetz-Kurashige, 1999) zaključujejo, da “explicit teaching engenders 
more durable skills than immersion and direct methods”.

Z iskanjem najboljše učne metode je tesno povezano vprašanje že usvojenega 
predznanja in njegovega vpliva na poznejše procese izgube/obrabe jezika. Glede 
slednjega so raziskovalci še vedno v dvomih – nekateri so mnenja, da so posame-
zniki na vseh stopnjah znanja jezika, od nizkih do visokih, enako izpostavljeni jezi-
kovni izgubi/obrabi (Weltens et al., 1989; Bahrick, 1984), v nasprotju s temi drugi 
zaključujejo, da so posamezniki z visoko stopnjo usvojenega znanja TJ veliko manj 
izpostavljeni pozabljanju jezika (Bahrick, 1984; Pratella, 1969, kot navajajo Wel-
tens et al. 1989, str. 206; Godsall-Myers, 1981, kot navajata Hansen in Reetz-Kura-
shige, 1999, str. 7; Robinson, 1985, kot navajajo Weltens et al., 1989, str. 206).

Nekatere raziskave stopnje posameznikove zrelosti in stopnje dosežene pi-
smenosti v J2/TJ nakazujejo manjšo izgubo/obrabo jezika pri posameznikih, ki so 
bolj pismeni oziroma so bolje razvili bralno in pisno jezikovno zmožnost v J2/TJ  
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(Hansen-Strain, 1990; Ohlstain, 1989, kot navajata Hansen in Reetz-Kurashige, 
1999, str. 16). 

Pomen pravega poudarka na posameznih jezikovnih zmožnostih oziroma na 
njihovi kombinaciji pri poučevanju/učenju TJ je očiten, saj raziskave jezikovne 
obrabe/izgube dosledno potrjujejo manjše pozabljanje receptivnih jezikovnih zmo-
žnosti v primerjavi s produktivnimi (Spolsky, 1998; Hansen in Reetz-Kurashige, 
1999). Znotraj vprašanja odnosa med jezikovnimi zmožnostmi in izgubo/obrabo 
so raziskovalci usmerili svojo pozornost na še eno, in sicer ali so splošne jezikovne 
zmožnosti (angl. general skills) bolj izpostavljene pozabljanju kot delne-/podzmo-
žnosti (angl. low-level skills) 

Raziskovalci dovzetnosti jezikovnih zmožnosti za izgubo/obrabo (Cohen, 
1989, kot navajata Weltens in Cohen, 1989, str. 129) niso prišli do vidnejših sis-
tematičnih zaključkov, razen dokaj splošne in pričakovane domneve, da je priklic 
(angl. recall) bolj izpostavljen izgubi/obrabi kot prepoznavanje (angl. recognition) 
(Weltens, 1989) oziroma da so produktivne jezikovne zmožnosti bolj izpostavljene 
izgubi/obrabi kot receptivne. Teorija izgube/obrabe jezika kot nezmožnosti priklica 
J2/TJ (angl. the retrieval failure theory of language loss) poudarja, da pozabljene 
informacije niso nikoli za vedno izgubljene, temveč le začasno nedostopne, ker po-
samezniki ne najdejo pravega ključa za dostop do njih (Loftus in Loftus, 1976, kot 
navajata Hansen in Reetz-Kurashige, 1999, str. 11). Kritični element je čas priklica 
(angl. processing time), saj je eden zgodnjih znakov upadanja zmožnosti priklica J2 
prav naraščanje časa za priklic prave informacije v J2/TJ (Olshtain, 1994, kot na-
vajata Hansen in Reetz-Kurashige, 1999, str. 11) oziroma uporaba različnih tehnik 
dolgoveznega opisovanja v J2/TJ (angl. circumlocution), obotavljanja v J2/TJ in 
popravljanja J2/TJ (angl. hesitation and repair behaviours) ter tako imenovanega 
progresivnega priklica (angl. progressive retrieval), ko se posameznik na začetku 
spomni/prikliče napačno obliko, po določenem času pa pravilno.

Intenzivnost programa poučevanja/učenja TJ je še eno področje, ki so mu stro-
kovnjaki na področju jezikovne izgube/obrabe posvetili pozornost. Opira se na po-
dročje usvajanja TJ, kjer strokovna literatura zagotavlja, da posamezniki, ki se TJ 
učijo na bolj intenzivnih tečajih/programih, hitreje usvajajo jezik kot tisti na manj 
intenzivnih, in sicer pri enakem številu ur za izvajanje programa. Raziskovalci izgu-
be/obrabe jezika so zato sklepali, da večja in manjša stopnja intenzivnosti programa 
spodbujata močnejše in manj močno usvajanje jezika, ki se potem tudi posledično 
odražata kot različni procesi jezikovne izgube/obrabe (Hansen in Reetz-Kurashige, 
1999).

Vprašanje časa nastopa in načina pozabljanja jezika je naslednje pomemb-
no področje zanimanja znotraj raziskovanja jezikovne izgube/obrabe. Izsled-
ki na tem področju se v celoti skladajo z ugotovitvami Ebbinghausa (kot navaja  
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Marentič-Požarnik, 2000, str. 14), ki je dokazal obstoj krivulje pozabljanja (angl. 
forgetting curve), po kateri pozabljanje nastopi takoj po koncu poučevanja/učenja 
in se s časom upočasni. Weltens et al. (1989, str. 215) poudarjajo, da pozabljanje 
nastopi hitro, in sicer vedno v obdobju dveh let po koncu poučevanja/učenja, po-
zneje pa se izguba/obraba jezika umiri. Bahrick (1984) je poudarjal, da je pomnjenje 
močnejše pri višji stopnji usvojenega znanja oziroma pri gradivu, ki so se ga posa-
mezniki dobro naučili ali so se ga učili dalj časa.

Nekatere druge raziskave sicer ne potrjujejo jezikovne izgube/obrabe takoj po 
poučevanju/učenju, ampak nekoliko poznejše pozabljanje jezika, ki pa se tudi pri 
odraslih posameznikih pozneje ponovno izkaže za začetno fazo poznejše normalne 
krivulje pozabljanja (Edwards, 1977; Snow et al., 1984; Schumans et al., 1985; 
Weltens et al., 1986, kot poročata Weltens in Cohen, 1989, str. 130). Z drugimi bese-
dami, nekaj let po koncu poučevanja/učenja, v obdobju, imenovanem začetna raven 
(angl. initial plateau), naj bi glede na rezultate teh raziskav naučeno učno gradivo 
bilo videti varno pred procesi pozabljanja, vendar le pri odraslih posameznikih s 
precej visoko stopnjo usvojenega znanja J2/TJ. Ecke (2004) in Yoshitomi (1999, 
kot navaja Ecke, 2004, str. 332) poudarjata dejstvo, za katero je videti, da glede na 
opravljene raziskave vedno velja: študenti, pri katerih dalj časa ni prišlo do vnosa 
TJ, so pozabili več struktur kot študenti, pri katerih so bila ta obdobja krajša. 

Pri vprašanju tipičnega vrstnega reda izgube/obrabe jezika kot teoretično ozad-
je omenjamo regresijsko teorijo/hipotezo (angl. regression theory/hypothesis) kot 
najbolj uporabljano teorijo za opis narave izgube/obrabe jezika, in sicer na ravni 
jezikovnih zmožnosti (angl. interlinguistic skills) (Bahrick, 1984; Weltens, 1987; 
Yoshida et al., 1989, kot navajata Hansen in Reetz-Kurashige, 1999, str. 9) ter na 
ravni oblikoslovja, skladnje in besedišča (angl. itralinguistic skills). Slednja izhaja 
iz Jakobsonove trditve (1941, kot navajata Hansen in Reetz-Kurashige, 1999, str. 9), 
da je izguba/obraba zrcalna slika usvajanja jezika. Z drugimi besedami, hitro poza-
bljamo nazadnje naučene jezikovne strukture in ohranjamo najprej naučene (Ecke, 
2004).

Trditev o regresiji se izkaže za pravilno v primeru receptivnih jezikovnih 
zmožnosti, ki ju posamezniki usvojijo najprej, pozabijo pa nazadnje (Hansen in  
Reetz-Kurashige, 1999, str. 9), toda na ravni oblikoslovja, skladnje in besedišča je 
regresijsko hipotezo veliko težje raziskati in dokazati. Videti pa je, da je nekaterim 
avtorjem to uspelo, saj zaključujejo, da so se najprej usvojeni osnovni sintaktični 
vzorci ohranili najdlje časa (Kuhberg, 1992, kot navajata Hansen in Reetz-Kura-
shige, 1999, str. 9) oziroma opisujejo primere izgube/obrabe J2, ki so se ga govorci 
naučili nazadnje, in sicer potem, ko se ne nahajajo več v tujejezikovnem J2-okolju 
(Cohen, 1975, kot navaja Weltens, 1989, str. 6). Weltens et al. (1989) poudarjajo 
hitrost pozabljanja znanja slovnice in besedišča TJ.
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2. Opredelitev problema

Angleščina kot ciljni jezik v slovensko govorečem jezikovnem okolju ni narav-
no toliko prisotna, da bi to upravičevalo poučevanje/učenje angleščine v slovenskih 
šolah, saj jo v Sloveniji govorimo redkeje oziroma priložnostno, največkrat prav 
tako z nematernimi govorci angleščine. Pomanjkanje naravnih zunajrazrednih sti-
kov z angleščino v družbenih okoljih v slovenskem prostoru torej predpostavlja 
samoiniciativno nadgrajevanje znanja angleščine izven formalnega šolskega okolja, 
poraja pa tudi precejšnje razlike v predznanju med učenci TJ. Za bodoče učence PA 
je omenjena situacija otežena še z dejstvom, da se nimajo možnosti neprekinjeno 
učiti TJ, saj je v prvem letniku pred njimi eno-/večletno obdobje nerabe TJ. Slednje 
je le navidez dolgo eno leto, vendar se zaradi neopravljenih predpisanih študijskih 
obveznosti ponavadi podaljša. 

Bodoči učenci PA iz raziskave menijo, da v tem obdobju premalo izkoriščajo 
dodatne možnosti za ohranjanje že doseženega znanja TJ – še zlasti tisti s slabšim 
znanjem angleščine, zato to obdobje prispeva k skoraj popolni nerabi angleščine. 
Pri tem poudarjamo pomembno dejstvo, da se učenci PA ob prehodu iz srednje-
šolskega sistema na univerzitetni z “drugo vrsto” jezika – s poslovno angleščino, 
ne pa preprosto nadaljujejo z učenjem splošne angleščine. Druga težava je, da ni 
predpisanega formalnega ugotavljanja predznanja splošne angleščine pred začet-
kom predavanj iz PA. 

Da bi pridobili globlji vpogled v dogajanje na podočju tujejezikovnega pouče-
vanja/učenja v posebnem prehodnem obdobju, ko se večletno poučevanje/učenje 
splošne angleščine prevesi v poučevanje/učenje PA, smo izpeljali obsežno raziska-
vo. Veliko ugotovitev iz raziskave nakazuje, da neraba TJ spodbuja njegovo po-
zabljanje in ustvarja jezikovno nespodbudno okolje, ki pri učencih PA povzroča 
pomanjkanje prave notranje in zunanje motivacije za učenje TJ, s tem pa posredno 
procese jezikovne izgube/obrabe.

3. Metodologija

Raziskava je bila razdeljena na kvantitativni in kvalitativni del. Zbiranje po-
datkov za kvantitativno raziskavo je potekalo od oktobra 2004 do januarja 2005, za 
kvalitativno pa od začetka novembra do sredine decembra 2005. V raziskavi smo 
se odločili za tako imenovano triangulacijo virov in metod (angl. triangulation by 
sources and methods). Strokovna literatura (Long, 2005) jo označi kot uporabo vsaj 
dveh različnih metod in dveh virov ter primerjavo le-teh s tretjim, toda v pričujo-
či raziskavi smo skupno uporabili pet virov in tri metode, in sicer v kvantitativni 
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raziskavi štiri vire in eno metodo ter v kvalitativni tri vire in tri metode. Natančneje 
povedano, v kvantitativni raziskavi smo kot štiri vire uporabili: 

a) množico študentov drugega in tretjega letnika EF v Ljubljani v študijskem 
letu 2004/2005 (111 udeležencev),

b) raziskovalno množico diplomantov EF (54 diplomantov, ki so leta 1999 in 
2000 diplomirali na programu visoke poslovne šole in ekonomije na EF),

c) raziskovalno množico predavateljev PA na EF (8 udeležencev) ter
d) raziskovalno množico predavateljev drugih strokovnih predmetov na EF 

(16 udeležencev). Kot metoda zbiranja podatkov so bili uporabljeni anketni 
vprašalniki, kontrolni seznami, numerične ocenjevalne lestvice in slovnični 
test.

V kvalitativni raziskavi smo raziskovali na podlagi treh virov, in sicer na podlagi:
a) raziskovalne množice predavateljev PA na EF (8 udeležencev),
b) raziskovalne množice diplomantov EF (12 udeležencev),
c) s študenti prvega letnika EF (18 udeležencev)
ter s tremi metodami, in sicer smo opravili:
a) individualne in
b) skupinske poglobljene intervjuje ter
c) pisanje dnevnika uporabe angleščine (DUA).
Raziskava je združila različne instrumentarije, podatki pa so bili obdelani s 

statističnim paketom SPSS 11.0. Uporabljeni so bili programi za izračun pogostosti 
in χ2-testa. V statistični analizi smo uporabili bivariantno analizo. Domneve o pove-
zanosti dveh spremenljivk smo preverjali s pomočjo χ2-testa. 

Glavna raziskovalna področja v kvantitativni raziskavi so bila ugotavljanje ka-
kovosti predznanja in načina uporabe splošne angleščine s poudarkom na obdo-
bju nerabe angleščine. Zanimali so nas procesi izgube/obrabe splošne angleščine 
in temu izpostavljena jezikovna področja, samoiniciativno (ne)utrjevanje in posve-
čanje jeziku, branje strokovne literature, časopisov in revij v angleščini. Nadalje 
smo se poglobili v občutke bodočih učencev PA glede lastnega znanja angleščine 
in sedanjega uveljavljenega načina poučevanja/učenja PA, glede uporabnosti in ko-
ristnosti dejavnosti za poučevanje PA pa smo pridobili mnenja tudi vseh drugih 
raziskovancev. 

Središče zanimanja v kvalitativni raziskavi je (ne)uporaba angleščine v ob-
dobju, ko bodoči študenti PA nimajo organiziranih predavanj iz TJ. Natančneje, 
zanimala nas je njihova samoocena znanja angleščine, lastne nadarjenosti in jezi-
kovnih zmožnosti v angleščini, nadalje pričakovanja glede poučevanja/učenja PA, 
zavedanje in občutki glede procesa pozabljanja angleščine ter (ne)utrjevanje znanja 
splošne angleščine. 
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4. Rezultati in interpretacija

Rezultate za opravljeno raziskavo smo pridobili z izpeljavo več vrst analiz je-
zikovnih potreb učencev PA. Rezultati analize ciljne situacije in analize pričako-
vanih strokovnih/poklicnih potreb po angleščini nakazujejo, da je bodoča (ne)raba 
angleščine za strokovne/poklicne potrebe v Sloveniji v največji meri odvisna od 
prihodnjega poklica in delovnega mesta. Prav zaradi tako velikega razpona stro-
kovnih/poklicnih situacij in različnih delovnih nalog, ki so na voljo bodočim eko-
nomistom, je bila izpeljava teh analiz zelo težavna, saj ni bilo mogoče natančneje 
določiti cilja učenja PA, ustreznega jezika (angl. target performance repertoire) in 
ustreznih poslovnih spretnosti (angl. underlying competence). Z drugimi besedami, 
v mislih imamo nedoločljivost nabora pričakovanih ciljnih situacij/načinov rabe PA 
v slovenskem prostoru, nedoločljivost pričakovanih jezikovnih zmožnosti ter pri-
čakovanega ciljnega jezikovnega znanja (najpogostejših struktur jezika, jezikovnih 
funkcij, posebnega besedišča in tipičnih diskurzov).

Stroka že dolgo poudarja (na primer Litlewood, 1984) tri temeljne pogoje za 
učenje tujega jezika, in sicer posameznikove jezikovne sposobnosti, pravo notranjo 
motivacijo za učenje jezika in dovolj priložnosti za uporabo jezika. Na žalost učenci 
PA ne zadoščajo kar dvema pogojema, saj jim poleg prave motivacije primanjkuje 
tudi dovolj priložnosti za uporabo angleščine v Sloveniji. Glede na rezultate ana-
lize trenutne situacije in analize predznanja splošne angleščine se večina učencev 
PA jezika ne uči zaradi lastne želje po učenju TJ. Poučevanje/učenje PA namreč 
ocenjujejo kot koristno zgolj zaradi morebitnih posrednih koristi za bodočo stroko/
poklic. Izsledki nadalje kažejo, da vsi raziskovanci ocenjujejo veliko priložnosti za 
uporabo TJ kot predpogoj za dobro znanje TJ, in nasprotno – neraba TJ je označena 
kot ovira za znanje TJ. Kljub temu večina zmotno meni, da v obdobju nerabe angle-
ščine njihovo znanje TJ ne bo utrpelo večje škode – še več: nekateri o tem obdobju 
razmišljajo kot o razbremenitvi oziroma premišljeni potezi s strani vodstva EF, ki 
naj bi jim omogočila več časa za študij drugih ekonomskih predmetov.

Izsledki že omenjenih analiz trenutne situacije in predznanja splošne angle-
ščine ter raziskave pomanjkljivosti/vrzeli v znanju TJ sicer nakazujejo na razlike 
v predznanju splošne angleščine med učenci PA in (pre)malo ur TJ v slovenskih 
osnovnih/ srednjih šolah za dobro strokovno učinkovitost v angleščini, toda, po pri-
čakovanjih, nobena od analiz ni pokazala resnejših težav v znanju TJ, gotovo tudi 
zaradi dokaj visoke stopnje znanja TJ. Glede na izsledke je večina bodočih učencev 
PA pred začetkom predavanj iz PA v drugem letniku teoretično na stopnji jezikovne 
neodvisnosti (B2), ko posamezniki izkazujejo sposobnost pristnega, spontanega in 
tekočega sporazumevanja v TJ, učinkovitega argumentiranja, zagovarjanja in raz-
pravljanja o svojem mnenju ter celo sposobnost popravljanja napak. 
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Veliko rezultatov raziskave pomanjkljivosti/vrzeli v znanju TJ prav tako na-
kazuje na omejene možnosti za sporazumevanje in razvoj govorne jezikovne zmo-
žnosti v angleščini v naravnem slovenskem okolju ter v osnovni/srednji šoli in ob 
prehodu na univerzitetno raven. Vsa ta dejstva predpostavljajo samoiniciativno nad-
grajevanje znanja TJ s strani učencev TJ, kar pa je v veliki meri onemogočeno zara-
di njihove nemotiviranosti študentov za učenje TJ. Analiza pomanjkljivosti/vrzeli je 
potrdila neutrjevanje znanja splošne angleščine in neizkoriščanje danih možnosti za 
ohranjanje in izboljšanje že pridobljenega znanja TJ v obdobju nerabe angleščine. 
V tem obdobju se je manj kot polovica bodočih učencev PA odločila za samostojno 
ponavljanje in utrjevanje, večina pa ne (54,9%).

Izsledki raziskave nakazujejo, da v obdobju nerabe TJ bodoči učenci PA ne po-
navljajo splošne angleščine in angleške slovnice, se ne učijo novih besed, ne berejo 
študijske literature, časopisov in revij v angleščini, ne uporabljajo slovarjev (pri-
merjaj tudi Vrbinc, 2005) ter ne obiskujejo tečajev TJ. Ugotovitve analize trenutne 
situacije in predznanja splošne angleščine kažejo, da je pozabljanje TJ manjše za 
bolj nadarjene in/ali zaposlene raziskovance, ki angleščino uporabljajo za/na delu, 
ter na dejstvo, da nekateri proces pozabljanja TJ zmotno enačijo s procesom poza-
bljanja učnega gradiva v slovenščini.

Izsledki raziskave pomanjkljivosti/vrzeli v znanju TJ potrjujejo zavedanje bo-
dočih učencev PA o začetku izgube/obrabe jezikovnih zmožnosti govornega in pi-
snega sporočanja/sporazumevanja v TJ, kar povzroča negotovost in nezadovoljstvo 
zaradi lastnega (ne)znanja TJ. Glede na izsledke teorije jezikovne izgube/obrabe 
(Weltens et al., 1989) je subjektivni občutek negotovosti in nesamozavesti glede 
obvladovanja jezikovnih zmožnosti v TJ, ki ga navajajo bodoči učenci PA, največji 
pokazatelj začetka procesa jezikovne izgube/obrabe. Kot najbolj težavno in proble-
matično raziskovanci zaznavajo lastno zmožnost pisnega sporazumevanja/izražanja 
v angleščini, zelo močan pa je tudi subjektivni občutek težavnega priklica nekaterih 
angleških besed ter pozabljanja angleške slovnice nasploh, še posebej tako imeno-
vane “težje” slovnice. Slednji menijo, da jih omenjene težave napeljujejo k posle-
dičnemu zatekanju k lažjemu besedišču in enostavnejšim jezikovnim strukturam iz 
prejšnjih, zgodnejših obdobij učenja angleščine. 

Teoretično ozadje za te trditve je že omenjena regresijska teorija, ki opozarja, 
da se jezikovne razlike izgubljajo v obratnem zaporedju, kot smo jih usvajali.

Kot problematično dejstvo pri učencih PA nadalje poudarjamo nerazločevanje 
med produktivnima in receptivnima jezikovnima zmožnostima, zaradi česar svo-
je dokaj dobro obvladovanje bralne in slušne jezikovne zmožnosti enačijo s celo-
tnim znanjem angleščine. Raziskave jezikovne obrabe/izgube dosledno potrjujejo 
manjše pozabljanje receptivnih jezikovnih zmožnosti v primerjavi s produktivnimi 
(Spolsky, 1998; Hansen in Reetz-Kurashige, 1999). Trditev o regresiji se izkaže za 
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pravilno v primeru receptivnih jezikovnih zmožnosti, ki ju posamezniki usvojijo 
najprej, pozabijo pa nazadnje (Hansen in Reetz-Kurashige, 1999).

Naslednja zavajajoča ugotovitev je občutek učencev PA o ohranjanju dobrega 
stika z angleščino preko spremljanja medijev, kar pa za njih dosledno pomeni le 
gledanje filmov, poslušanje glasbe in uporabo svetovnega spleta, ne pa branja stro-
kovne literature, časopisov in revij v angleščini. Razlog za to ni pomanjkljiva bralna 
zmožnost, saj je pri večini dokaj dobro razvita.

Rezultati analize subjektivnih potreb, želja in pričakovanj kažejo na pričako-
vanja po koristnosti PA in učenju veliko poslovnega besedišča za namene bodoče 
stroke/poklica/delovnega mesta. Kot realno uresničljiva ocenjujemo le nekatera nji-
hova pričakovanja – na primer želje po nadgrajevanju slovničnega znanja, po “prak-
tičnem znanju” PA, učenju poslovnega besedišča, simulacijah udeležbe na sestankih 
in poslovnih pogajanjih ter po pisanju poslovne korespondence v angleščini. 

Izsledki analize učnih potreb in znotraj nje analize učnih stilov in strategij na-
kazujejo na nezmožnost samostojnega izločevanja bistvenih in zanimivih delov 
informacij ter osredotočanja na podrobnosti pri učenju jezika, kar predpostavlja 
veliko podpore predavateljev PA. Učenci PA zaznavajo učno gradivo kot celoto in 
obdelujejo informacije “z vrha”, bolje si zapomnijo celovito izkušnjo kot podrob-
nosti in se lažje učijo v situacijah, kjer se pojavljajo ideje in koncepti. Zaradi bolj-
šega zapominjanja med gibanjem potrebujejo pri učenju jezika konkretno izkušnjo, 
interakcijo s posamezniki in stike z zunanjim svetom. Učenje jezika za učence PA 
pomeni vzpostavljanje medsebojnih odnosov (igre vlog, dialogi) in čim dejavnejši 
pristop k učenju jezika (kratki govorni nastopi, skupinske predstavitve itd.) z jasno 
strukturiranimi, uporabnimi nalogami ter veliko slikovnega gradiva. Ključnega po-
mena so organiziranost in sistematičnost, jasne predstave, pregled in vizija na pa-
pirju, uporaba skic in miselnih vzorcev, učenje ob ravnanju s predmeti ter postopen, 
linearen način predstavljanja učnega gradiva zaradi zapominjanja informacij po ko-
rakih. Zelo pomembna je uporaba gest, počasno govorjenje in spodbudno razredno 
jezikovno okolje. Pregled celotnega učnega gradiva vnaprej in pred posameznimi 
predavanji iz PA, predvidevanje morebitnih vprašanj in svojih odgovorov ter upora-
ba notranjega dialoga učencem PA omogočajo hitrejše učenje PA.

5. Sklep

V današnjem času svetovne globalizacije in tudi v naravno slovensko govo-
rečem jezikovnem okolju je poučevanje/učenje PA izjemno pomembno za bodoče 
strokovno in poklicno življenje posameznikov z različnih področij delovanja. Raz-
iskava je pokazala, da bodo PA nedvomno uporabljali za potrebe stroke/poklica 
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oziroma delovnega mesta, ne pa tudi, v kolikšni meri, jasno pa je tudi dokazala 
začetke procesov tujejezikovne izgube/obrabe. Slednje je zlasti mogoče zaznati v 
subjektivnih občutkih učencev PA o začetku izgube/obrabe govorne in pisne jezi-
kovne zmožnosti ter pozabljanju angleške slovnice, v poročilih o težavnem priklicu 
“težjih” angleških besed in v priznanjih o posledičnem vračanju na “osnovnošolske” 
stopnje znanja TJ. Ugotovitve nas napeljujejo k sklepu, da je eden od razlogov za 
omenjene pomanjkljivosti/vrzeli izginjanje glavnega dejavnika za uspešnejše uče-
nje PA – smiselne strukture predznanja splošne angleščine. Po mnenju avtorice se to 
dogaja zaradi daljšega obdobja nerabe jezika, zaradi česar je za sprejemanje novega 
znanja PA na osnovi že usvojenega (pred)znanja splošne angleščine oteženo.

Nekateri avtorji (na primer Black, 1995) poudarjajo, da učenje v skupinah 
enakovrednih po interesih lahko poveča pravo notranjo motivacijo za kakršnoko-
li učenje, ne le učenje TJ (Black, 1995). Po mnenju avtorice v primeru PA to ne 
sme pomeniti poučevanja/učenja jezika s poudarkom na stroki, disciplini, delovnem 
mestu ali smeri/programu študija bodočih strokovnjakov. Videti je namreč, da po-
svečanje tipičnim diskurzom pri poučevanju/učenju PA ne bi bila prava pot, saj se 
morajo bodoči strokovnjaki z različnih področij največkrat na novo naučiti tistega 
tipičnega načina sporočanja v TJ, ki je značilen za poklic/delovno mesto, ki ga bodo 
opravljali – ne glede na vsebino predavanj iz PA v času študija. Nabor dejavnosti za 
poučevanje/učenje PA torej ne sme biti uporabljan namensko oziroma z mislijo na 
bodočo stroko/poklic, temveč mora biti težišče na učenju TJ.

Raziskava je nakazala, da je ciljna raba angleščine za bodoče strokovne/poklic-
ne namene praktično nedoločljiva, zato se morajo po mnenju avtorice predavatelji 
PA posvetiti vsem pomanjkljivostim/vrzelim v znanju v enaki meri. Obravnavati jih 
moramo neprednostno oziroma kot take, ki bi morebiti lahko v prihodnosti povzro-
čale težave.

Za predavatelje PA to med drugim pomeni izogibanje posebnim močnejšim po-
udarkom na eni jezikovni zmožnosti na račun drugih (na primer na govorni jezikov-
ni zmožnosti). Kot zatrjujejo diplomanti EF iz raziskave, so v njihovi vsakodnevni 
praksi najbolj pogoste kombinacije dveh ali treh jezikovnih zmožnosti, na primer 
pisanje-branje ali govorjenje-poslušanje. Velika večina diplomantov EF iz raziska-
ve se še živo spominja občutkov pozabljanja angleščine v času njihovega študija. 
Mnenja so, da so bili procesi izgube/obrabe angleščine eden glavnih zaviralnih de-
javnikov za hitrejše in lažje učenje PA.

Ena večjih pomanjkljivosti poučevanja učencev PA ob prehodu iz učenja splo-
šne angleščine v učenje PA je, da ni mogoče pričakovati, da bodo bodoči učenci 
PA v poučevanje/učenje PA prinesli kakršnekoli lastne poslovne izkušnje ali zna-
nje nosilne vsebine oziroma strokovnega področja, na katerega se poučevanje/uče-
nje TJ navezuje (angl. carrier content). Učenci PA so ob začetku predavanj iz PA  
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namreč še tako imenovani učenci PA brez poslovnih izkušenj (angl. pre-experience 
learners). Z drugimi besedami, še niso izoblikovani strokovnjaki, temveč so sredi 
pridobivanja strokovnih in teoretičnih znanj. Izkustveno poznavanje stroke je tisto, 
kar jim še primanjkuje, saj njihovo poslovno znanje še ni praktično in ponotranjeno, 
temveč teoretično, nepopolno in pridobljeno zgolj iz knjig. V primeru poučevanja 
takih učencev bi torej predavatelji PA morali ne le nositi vso težo poučevanja učen-
cev brez poslovnih izkušenj in strokovnega znanja, temveč tudi breme poučevanja 
učencev TJ, pri katerih je, glede na ugotovitve raziskave, že mogoče opaziti začetke 
izgube/obrabe TJ oziroma splošne angleščine (angl. real content), ki je temelj, na 
katerem gradimo poučevanje/učenje PA.

Sklepamo, da se učenci PA v obdobju nerabe TJ, ko so prepuščeni lastnemu sa-
moiniciativnemu učenju jezika, niso sposobni ustvarjalno učiti angleščine. Izsledki 
nakazujejo, da večina ne razmišlja o spremembi svojega neobstoječega ali nede-
javnega načina ponavljanja/učenja splošne/PA, če pa že, so to le lepotni popravki, 
saj so večinoma zadovoljni s površinskim pristopom k ohranjanju znanja. Večini se 
zdi njihovo že pridobljeno znanje angleščine dovolj dobro in ustrezno za njihove 
namene, pri tem pa imajo v mislih le receptivni jezikovni zmožnosti – bralno in 
slušno, kot namen pa zadovoljivo opravljanje izpitov in “brskarjenje” po svetovnem 
spletu, ne pa pravega znanja jezika in vseh jezikovnih zmožnosti. Več stika in čim 
prejšnji stik bodočih učencev PA s PA angleščino bi izboljšal njihovo znanje TJ, saj 
je večina strokovnjakov na področju tujejezikovnega poučevanja/učenja (na primer 
Terrell, 1989; Pienemann, 1984, kot navaja Higgs, 1991, str. 49) mnenja, da dejav-
no poučevanje s pomočjo učitelja TJ spodbuja procese pridobivanja jezika, in sicer 
usvajanja J2 in učenja TJ.  

Sklepamo, da je neprekinjeno tujejezikovno poučevanje/učenje v slovensko 
govorečem jezikovnem okolju nujno ter da so obdobja nerabe TJ, zlasti ob prehodu 
iz učenja splošne angleščine v poslovno, izjemno škodljiva za nadaljnje poučevanje/
učenje PA.

Avtorici se zdi smiselno stalnost v tujejezikovnem poučevanju/učenju izpeljati 
v obliki mehkega prehoda iz splošne angleščine v poslovno ter širjenja poslovnega 
besedišča in utrjevanja govorne zmožnosti, pri tem pa ne izključuje potrebe po ob-
časnih ponovitvah določenih slovničnih poglavij. Po mnenju avtorice in nekaterih 
predavateljev PA (Čepon, 2004; 2006) je poučevanje angleške slovnice za potrebe 
poučevanja/učenja PA priporočljivo in koristno izključno le po potrebi, nujno pa je 
poučevanje/učenje v manj številčnih jezikovnih skupinah, kjer se predavatelji PA 
z uporabo individualnega pristopa lažje posvečajo učencem z manjšo ali nepravo 
zunanjo motivacijo za učenje PA. 
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Delo z besedili in usvajanje besedišča pri pouku 
angleščine kot strokovnega jezika

Pregledni znanstveni članek
UDK 37.02:811.111
KLJUČNE BESEDE: strokovni jezik, strategije 
branja, leksikalni pristop, jezikovni koščki, ko-
lokacije, Levenov preizkus, t-preizkus, analiza 
variance
POVZETEK – Prispevek je razdeljen na dva dela, 
teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je 
kratko predstavljen način dela z besedili ob upo-
raba strategij branja in leksikalnega pristopa pri 
pouku angleščine kot strokovnega jezika. V empi-
ričnem delu ugotavljamo, ali obstajajo razlike v 
pogostosti uporabe različnih strategij branja, pri-
prave gradiv in ohranjanja avtentičnosti, upora-
be prvin leksikalnega pristopa glede na različno 
število let poučevanja angleščine kot strokovnega 
jezika, udeležbo na seminarjih ter uporabo leksi-
kalnega pristopa pri pouku. Iz rezultatov je tudi 
razvidno, da učitelji angleščine kot strokovnega 
jezika pri delu z avtentičnimi, strokovnimi besedi-
li in njihovi pripravi občasno premalo upoštevajo 
priporočila strokovnjakov s področja poučevanja 
angleščine kot strokovnega jezika.

Author review
UDC 37.02:811.111
KEYWORDS: English for specific purposes, rea-
ding strategies, lexical approach, lexical chunks, 
collocations, Leven’s test, t-te st, equality of va-
riances
ABSTRACT – The article is divided into two 
parts, theoretical and empirical. Working with 
ESP texts, reading strategies and lexical appro-
ach are presented in the theoretical part. The 
empirical part aims to establish possible diffe-
rences in the frequency of application of different 
reading strategies, material preparation, authen-
ticity preservation and lexical approach imple-
mentation in relation to the period of teaching 
ESP, participation in seminars and application 
of lexical approach in classes. The data analysis 
did not confirm the given hypotheses. The results 
have also shown that the ESP experts’ recommen-
dations are occasionally not considered enough 
by ESP teachers when working with authentic 
expert texts and creating their own materials. 

1. Uvod

Učenje in poučevanje tujih jezikov je v času vstopanja Slovenije v Evropsko 
unijo dobilo nove razsežnosti. Naraščati so pričele ne zgolj potrebe po znanju angle-
ščine, ki je postala mednarodni jezik sporazumevanja, pač pa tudi potrebe po učenju 
in poučevanju angleščine kot strokovnega jezika (English for Specific Purposes).

Nagli razvoj, spreminjanje našega okolja in spreminjanje pogojev dela so zah-
tevali reformo katalogov znanj v skladu s priporočili Sveta Evrope za sodoben pouk 
tujih jezikov, tako da bi povečali možnost slehernega posameznika, da ne glede na 



družbeni položaj in izobrazbo aktivno sodeluje v procesu premagovanja tako nacio-
nalnih kot kulturnih ovir. Učenje in poučevanje jezikov je proces, ki posamezniku, 
dovzetnemu za komunikacijo in spoznavanje novih kultur, omogoča povečanje ka-
kovosti življenja.

Strokovni jezik je postal sestavni del katalogov znanj za angleščino. Učijo in 
poučujejo ga v višjih letnikih srednjih poklicnih in tehniških šol, saj učenci zna-
jo dovolj splošnega jezika in se pripravljajo za nadaljnjo poklicno pot. Pri učenju 
in poučevanju angleščine v srednješolskih strokovno/tehniških programih dijaki 
usvajajo jezikovno znanje in razvijajo jezikovne zmožnosti, ki jih bodo neposredno 
uporabili pri poklicnem delu, strokovnem izpopolnjevanju ali nadaljnjem študiju. 
Učenci razvijajo svojo komunikacijsko sposobnost, saj bodo jezik uporabljali v spo-
razumevalne namene. 

Glede na potrebe po znanju posameznih jezikovnih zmožnosti na različnih stro-
kovnih področjih se pri učenju in poučevanju angleščine kot strokovnega jezika po-
gosto osredotočimo na posamezne jezikovne zmožnosti, hkrati pa izbiramo besedila 
oziroma teme z različnih strokovnih področjih, v katerih se učenci izobražujejo, in 
jim tako omogočimo, da usvojijo prav tisto jezikovno znanje in razvijajo jezikovne 
zmožnosti, ki jih bodo potrebovali v dejanskih situacijah v svoji stroki (Katalog 
znanj za angleščino, 1998).

Uvajanje leksikalnega pristopa omogoča, da se ob uporabi avtentičnih bese-
dil oziroma situacij osredotočimo predvsem na učenčevo zmožnost komuniciranja, 
hkrati pa učencem omogočimo, da usvajajo jezik, s katerim se srečujejo tako v uč-
nih situacijah kot izven njih. 

Skela (1999, str. 96-97) med spretnosti sporazumevanja uvršča slušne in bralne 
spretnosti, ki jih moramo načrtno razvijati in spodbujati. Naš glavni cilj je pomagati 
učencem razumeti in osmisliti besedila. Učenci morajo postati samostojni bralci in 
poslušalci, ki se zavedajo, da za razumevanje sporočila ni nujno razumeti vsega. 
Avtor razlikuje med različnimi dejavniki, ki so vključeni v proces razumevanja, 
od poznavanja sveta, teme, slovnice in besedišča ciljnega jezika do kontekstualnih 
iztočnic. 

Skela (1999, str. 97-99) predlaga, da dejavnosti, ki spodbujajo in pomagajo 
razvijati spretnost razumevanja, razdelimo v tri skupine: predbralne/poslušalne de-
javnosti, medbralne/poslušalne dejavnosti in pobralne/poslušalne dejavnosti. Razu-
mljivo je, da se slušne in bralne spretnosti ne bodo razvile brez ustreznih strategij 
branja in poslušanja, ki jih moramo učencem natančno predstaviti, njihovo pozor-
nost pa usmerjati na iztočnice, ki jim lahko koristijo pri razumevanju besedila. Avtor 
navaja iztočnice, ki jih lahko izberemo iz vizualnih sredstev, slik, naslova in podna-
slova, imen ljudi in krajev, mednarodnih izrazov, besed, ki so podobne besedam v 
materinščini ali besedam, v kakem drugem jeziku. 
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Pri učenju in poučevanju angleščine kot strokovnega jezika predvidevamo, da 
je učenec usvojil strategije, ki mu pomagajo pri razumevanju in branju besedila, 
hkrati pa se zavedamo, da bodo učenci z različnimi nameni brali različna strokovna 
besedila. Naloga učiteljev strokovnega jezika je, da učencem pomagamo razvijati 
strategije branja, ki jih priporočata tudi Dudley-Evans in St. John (1998, str. 96). 
Mednje sodijo izbiranje relevantnih informacij, upoštevanje naslovov, oblike bese-
dila, opazovanje uporabe veznikov, preskakovanje in preletavanje besedila, pred-
videvanje, ugibanje, prepoznavanje osnovne misli, argumentov in primerov, vre-
dnotenje prebranih informacij, uporaba in prenos informacij, opazovanje besedila 
na ravni stavka in odstavka, kar jim bo omogočilo, da bodo v besedilu poiskali do-
ločene informacije, jih povzeli in analizirali, hkrati pa nadgrajevali besedni zaklad 
oziroma besedišče. 

Nation (2001, str. 7-22) trdi, da morajo učenci, ki se učijo tujega jezika, poznati 
precej besedišča v ciljnem jeziku. Avtor razlikuje med štirimi skupinami besedi-
šča: pogoste besede (ang. high frequency words), akademske besede (ang. academic 
words), tehnične besede (ang. technical words) in redke besede (ang. low-frequency 
words). Med pogoste besede (high frequency) prišteva besede, ki se v besedilu več-
krat pojavijo. Avtor je prepričan, da sodijo te besede med najbolj pomembne, zato 
se jim morata učenec in učitelj nujno posvečati. Mednje sodijo tudi besede, ki so 
nosilke vsebine (ang. content word); med akademske besede (ang. academic words) 
prišteva besede, ki se običajno pojavljajo v akademskih besedilih; med tehnične 
besede (ang. technical words) prišteva besede, ki so tesno povezane s strokovnim 
področjem; med redke besede (ang. low-frequency) pa prišteva besede, katerih de-
lež v besedilu je nižji od 5 odstotkov. V to skupino uvršča besede, ki jih uporabljajo 
na drugih strokovnih področjih, in imena. Avtor tudi meni, da je nujno, da učence 
seznanimo s specializiranim besediščem, potrebnim za delo s strokovnimi besedili. 
Nation je prepričan, da “tehnično besedišče” sestavljajo besede, ki jih srečamo na 
specialnih področjih, kakor tudi tiste, ki se pogosto pojavljajo, vendar imajo na stro-
kovnem področju specializiran pomen. Tehnično oziroma specializirano besedišče 
zahteva pozornost učitelja kakor tudi učenca. Nation predlaga, da tehnično besedi-
šče razumemo kot pogosto besedišče (ang. high-frequency vocabulary). Učencem 
moramo pomagati razumeti razlike med posebnimi in splošnimi pomeni besede. 
Učitelji moramo učence naučiti strategij, ki jim bodo pomagale razumeti in učiti se 
besede. Dejstvo je, da bo tehnično besedišče osmišljeno v strokovnih besedilih. 

Učitelji in učenci imamo v zvezi z učenjem redkih besed (ang. low-frequency 
words) različne cilje. Učitelji moramo učencem pomagati usvojiti strategije, ki jim 
bodo pomagale doseči njihov cilj, to je usvojiti besedišče. Med strategije sodijo: 
ugibanje, uporaba slovarjev. Pomembno je, da se učenci redkih besed (ang. low-
frequency words) učijo hkrati s pogostimi besedami (ang. high-frequency words).
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 V nasprotju s tradicionalnimi pogledi, ki jezik delijo na slovnico in besedišče 
(besede), Michael Lewis (1997, str. 7) trdi, da jezik sestavljajo koščki, ki v različnih 
kombinacijah predstavljajo razumljivo besedilo. V primerjavi z Lewisom DeCarri-
co (2001, po Nattinger in DeCarrico, 1997) razlaga, da so leksikalne fraze jezikovni 
koščki, med katerimi srečamo bolj ali manj stalne besedne zveze, in poudarja, da naj 
v trenutno prakso vključujemo tudi učenje oziroma poučevanje leksikalnih fraz. V 
pedagoške namene pa naj bi razlikovali med tremi osnovnimi skupinami, v prvo so-
dijo fraze, s katerimi izražamo pozdrave, vljudnostne fraze in vprašanja (ang. How 
are you?, Thank you very much., Would you mind?, Of course,…), v drugo fraze, ki 
so povezane z različnimi temami: jezik, čas, prostor, nakupovanje in podobno (ang. 
Do you speak…?, How do you spell…?, ago, since, How long...?, Where is…?, 
How much is it?), v tretjo skupino pa (ang. discourse devices: logical connectors, 
temporal connectors, qualifiers, relators, exemplifiers) besede, ki nam znotraj bese-
dila pomagajo povezovati ideje. DeCarricova tudi (2001) navaja, da Lewis poudarja 
pomen učenja jezikovnih koščkov, ki vključujejo leksikalne fraze in tudi druge vrste 
kolokacij, pri čemer trdi, da so jezikovni koščki osnova za učenje/poučevanje. Tudi 
Dudley-Evans in St. John (1998) se strinjata, da seznanjanje z različnimi leksikalni-
mi frazami omogoča izražanje v različnih predvidljivih situacijah, četudi sta učen-
čeva potreba po izražanju v angleščini in njegovo znanje jezika dokaj skromna. 

Avtor leksikalnega pristopa Michael Lewis razlikuje med različnimi vrstami 
koščkov, natančneje pa prestavlja štiri osnovne skupine: besede, večbesedne zveze, 
kolokacije, stalne fraze in delne stalne fraze. 

Leksikalni pristop nam ponuja veliko dejavnosti in vaj, ki učencu omogočajo 
raziskovati besedilo. Izhajajoč iz dejstva, da uvajanje leksikalnega pristopa pome-
ni analitičen, na besedilu temelječ pristop k učenju jezika, moramo ločiti med de-
javnostmi (ang. activities) in vajami (ang. exercises). Avtor leksikalnega pristopa 
zatrjuje, da učenci najbolje izpolnijo dejavnosti v parih ali skupinah, rezultati so 
jezikovni in nejezikovni; vaje pa imajo izključno jezikovne poudarke, najbolje jih 
opravijo učenci sami, individualno. 

Uvajanje leksikalnega pristopa ne pomeni izrazitega spreminjanja lastne prakse. 
Omogoči pa nam, da k učenju/poučevanju pristopimo le nekoliko drugače, uvede-
mo drobne spremembe pri razširjanju besedišča in razvijanju sporazumevalne spre-
tnosti. Delo z besedilom pri učenju/poučevanju angleščine kot strokovnega jezika, 
opazovanje organizacije besedila, prepoznavanje in usvajanje jezikovnih koščkov, 
reakcije na zapisane informacije in njihova uporaba pomagajo učencu pri razvijanju 
spretnosti razumevanja v različnih situacijah. Sporazumevanje, uporaba jezika v 
komunikacijske namene pa je cilj učenja/poučevanja jezika, hkrati pa tudi temeljna 
prvina leksikalnega pristopa. 
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2. Metodologija

2.1. Opredelitev problema raziskovanja, cilji in hipoteze 

Raziskava se osredotoča na delo z besedili pri učenju oziroma poučevanju an-
gleščine kot strokovnega jezika. Osnovni namen raziskave je ugotoviti, kako učitelji 
angleščine kot strokovnega jezika pristopajo k delu z besedili. S pomočjo raziska-
ve bo mogoče predstaviti, ali učitelji pri delu z avtentičnimi strokovnimi besedi-
li učencem pomagajo razvijati različne bralne strategije. Prav tako bo na ta način 
moč prikazati, ali učitelji pri pouku angleščine kot strokovnega jezika uporabljajo 
avtentična strokovna besedila, ki jih samostojno pripravijo za delo pri pouku tako, 
da ohranijo njihovo avtentičnost. Hkrati pa bo raziskava pokazala, ali učitelji, ki 
učijo angleščino kot strokovni jezik, poznajo osnovna načela leksikalnega pristopa 
in ali so pripravljeni svojo dosedanjo prakso prilagoditi učinkovitejšemu, dijakom 
prijaznemu, bolj smiselnemu načinu dela, ki ga nudi uporaba načel leksikalnega 
pristopa.

Z raziskavo bo moč ugotoviti, če so med učitelji razlike v pogostosti uporabe 
različnih strategij branja, v pogostosti uporabe različnih načinov priprave gradiva in 
ohranjanja avtentičnosti, kakor tudi v pogostosti uporabe prvin leksikalnega pristo-
pa glede na število let poučevanje angleščine kot strokovnega jezika, udeležbe na 
seminarjih ter uporabe leksikalnega pristopa pri pouku. 

Zaradi dejstva, da je poučevanje angleščine kot strokovnega jezika prisotno v 
vseh programih poklicno-tehniškega izobraževanja, pa so lahko rezultati raziskave 
v pomoč pri nadaljnjem razvoju poučevanja angleščine kot strokovnega jezika v 
srednjem strokovnem, tehničnem in poklicnem izobraževanju.
Hipoteze so razdeljene na tri sklope:
1. Pričakujem, da bodo rezultati raziskave pokazali statistično pomembne razlike 
med učitelji z različnim številom let poučevanja angleščine kot strokovnega jezika: 
 H1: glede pogostosti uporabe različnih bralnih strategij pri delu z avtentičnimi 

strokovnimi besedili,
 H2: glede ohranjanja avtentičnosti pri pripravi besedil,

 H3: glede uporabe prvin leksikalnega pristopa.
2. Pričakujem, da bodo rezultati raziskave pokazali statistično pomembne razlike 
med učitelji, ki se oziroma se ne udeležujejo seminarjev, povezanih s poučevanjem 
angleščine kot strokovnega jezika:
 H4: glede pogostosti uporabe različnih bralnih strategij pri delu z avtentičnimi 

strokovnimi besedili,
 H5: glede ohranjanja avtentičnosti pri pripravi besedil,
 H6: glede uporabe prvin leksikalnega pristopa.
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3. Pričakujem, da bodo rezultati raziskave pokazali statistično pomembne razlike 
med učitelji, ki uporabljajo leksikalni pristop, in tistim, ki omenjenega pristopa ne 
uporabljajo: 
 H7: glede pogostosti uporabe različnih bralnih strategij pri delu z avtentičnimi 

strokovnimi besedili,
 H8: glede ohranjanja avtentičnosti pri pripravi besedil,
 H9: glede uporabe prvin leksikalnega pristopa.

2.2. Vzorec

Podatki so bili zbrani na neslučajnostnem, priložnostnem vzorcu. Vzorec zaje-
ma 4 učitelje in 81 učiteljic angleščine, ki učijo na srednjih poklicnih in tehničnih 
šolah na območju Slovenije in so se v šolskem letu 2006/07 udeležili seminarjev 
poklicne mature v Ljubljani in Mariboru. 

Iz odgovorov je razvidno, da ima med 85 učitelji in učiteljicami 15 anketiran-
cev ali 17,6 odstotka 25 ali več let delovne dobe, 6 ali 7,1 odstotka ima 20–25 let 
delovne dobe, 11 ali 12,9 odstotka ima 15–20 let delovne dobe, 22 ali 25,9 odstotka 
ima 10–15 let delovne dobe, 18 ali 21,2 odstotka ima 5–10 let delovne dobe in 13 
ali 15,3 odstotka jih ima 0–5 let delovne dobe. 25 anketirancev ali 29,4 odstotka 
angleščino kot strokovni jezik poučuje od 0–5 let, 31 ali 36,5 odstotka od 5–10 let, 
18 ali 21,2 odstotka od 10–15 let in 11 ali 12,9 odstotka 15 ali več let. 

Seminarjev, povezanih s poučevanjem strokovnega jezika, se udeležuje 67 uči-
teljev ali 78,8 odstotka. Med anketiranci jih 81 ali 95,3 odstotka pri pouku anglešči-
ne uporablja strokovna besedila.

2.3. Postopek zbiranja podatkov

Podatke sem zbirala s pomočjo kvantitativne tehnike zbiranja podatkov (glej 
prilogo). Uporabila sem instrument – vprašalnik, ki so ga sestavljala anketna vpra-
šanja o objektivnih dejstvih, vprašanja zaprtega tipa in opisne ocenjevalne lestvice, 
pri katerih so anketiranci izražali mnenja o delu z besedili. Odgovori anketirancev 
so bili merjeni s petstopenjsko letvico, pri čemer je 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 
4 – pogosto, 5 – vedno. 

Pri sestavi vprašanj sem upoštevala priporočila v zvezi z navodili za izpol-
njevanje, obliko in vsebino vprašanj, jezikom, enotnim slogom. Vprašalnik je bil 
predhodno strokovno pregledan in preizkušen pri sedmih kolegicah, učiteljicah an-
gleščine. Vprašalnik je vseboval spremno besedo in je bil vsebinsko razdeljen na 
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dva sklopa. Vprašalnik sem razdelila na seminarju poklicne mature marca 2007 in 
takoj prejela odgovore.

V programu SPSS sem izračunala zanesljivost vprašalnika (glej prilogo) in do-
bila vrednost Cronbachovega koeficienta alfa. Ker sem v drugem delu vprašalnika 
uporabila tri različne sklope vprašanj oziroma trditev, sem zanesljivost vprašalnika 
preizkusila za vsak sklop posebej in tudi za vse trditve skupaj. Iz teorije (Field, 
2005) je razvidno, da je vprašalnik zanesljiv, kadar je vrednost Cronbachovega ko-
eficienta alfa enaka ali večja od 0,8. Omeniti velja, da je zanesljivost nižja, ko v 
vprašalnikih uporabljamo lestvice stališč. 

Prvi sklop trditev se nanaša na razvijanje strategij branja pri delu s strokovnimi 
besedili pri pouku angleščine. Cronbachov koeficient alfa znaša 0,445, kar kaže na 
nizko zanesljivost vprašalnika v tem sklopu.

Drugi sklop trditev se nanaša na pripravo strokovnih besedil in ohranjanje av-
tentičnosti. Rezultati kažejo, da je zanesljivost tega sklopa nizka, saj Cronbachov 
koeficient alfa znaša 0,698. Sklepam, da je zanesljivost nizka zaradi uporabe lestvi-
ce stališč in manjšega števila postavk.

Tretji sklop vprašanj oziroma trditev pa se nanaša na uporabo prvin leksikalne-
ga pristopa pri delu s strokovnimi besedili. Rezultat analize zanesljivosti je 0,839. 
Ker je vrednost Cronbachovega koeficienta alfa večja od 0,8, lahko sklepamo, da je 
zanesljivost tega sklopa trditev dobra. Rezultat izračuna Cronbachovega koeficienta 
alfa za vse trditve je pokazal, da je zanesljivost vprašalnika dobra, saj je vrednost 
Cronbachovega koeficienta alfa večja od 0,8 in znaša 0,856. Rezultat je razumljiv, 
saj na Cronbachov koeficient alfa vpliva število postavk iz lestvice oziroma vprašal-
nika; več kot je postavk, večja je zanesljivost vprašalnika.

2.4. Metode raziskovanja in statistična obdelava podatkov 

Pri raziskavi sem uporabljala deskriptivno in eksplikativno raziskovalno me-
todo. Deskriptivna analiza je zajemala izračun aritmetične sredine in standardnega 
odklona za vsak sklop trditev oziroma vprašanj, minimalni in maksimalni rezultat 
ter tudi število in delež odgovorov. Inferenčna, parametrična statistika je vključe-
vala statistična preizkusa: t-preizkus (analiza razlik med dvema aritmetičnima sre-
dinama) in analizo variance (analiza razlike med več aritmetičnimi sredinami), s 
katerima sem skušala ugotoviti, če obstajajo statistično pomembne razlike med ne-
odvisnimi in odvisnimi spremenljivkami, pri čemer sem zanemarila dejstvo, da so 
ocenjevalne lestvice ordinalne spremenljivke.
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3. Rezultati in interpretacija

3.1. Pripravljenost spremeniti dosedanji način dela

Iz analize deleža za posamezne odgovore je razvidno, da je 73 anketirancev 
(85,9%) pripravljeno spremeniti svoj dosedanji način dela. 27 (31,8%) bi to naredilo 
samoiniciativno, 32 (37,6%) čuti potrebo po spremembah, 4 (4,7%) bi dosedanji 
način dela spremenilo zaradi predpisov, 10 (11,8%) bi način dela spremenilo zaradi 
novih spoznanj, pridobljenih na seminarjih. 11 (12,9%) anketirancev pa svojega 
dosedanjega načina dela ni pripravljeno spremeniti.

Podatek, da se 83 (97,6%) anketirancev strinja, da je cilj poučevanja anglešči-
ne kot strokovnega jezika sporazumevanje na poklicnem področju ni presenetljiv. 
Velika večina anketirancev (88,2%) pa je pripravljena pri delu z besedili uporabiti 
prvine leksikalnega pristopa.

3.2. Delo z besedilom – uporaba različnih strategij branja

Iz tabele 1 je razvidno, da anketiranci niso odgovorili na vsa vprašanja oziroma 
postavke, navedene v vprašalniku (glej prilogo). Iz tabele so tudi razvidne minimal-
ne in maksimalne vrednosti odgovorov. Najvišja povprečna vrednost odgovorov 
se pojavi pri trditvi o odgovarjanju na vprašanja za preverjanje razumevanja pre-
branega besedila in znaša 4,48, kar pomeni, da učitelji zelo pogosto uporabljajo to 
strategijo branja. Najnižji povprečni vrednosti se pojavljata pri opazovanju organi-
zacije besedila in delu s slovarji ter oblikovanju zapiskov, in sicer 2,64 in 2,89. To pa 
pomeni, da učitelji redko oziroma včasih uporabljajo omenjeni strategiji branja.

Odgovori so bili najbolj razpršeni pri vprašanju o uporabi strategije preskako-
vanje, kjer je aritmetična sredina 3,02, standardni odklon pa 1,01. Najmanj razpr-
šeni pa so bili odgovori pri postavki o uporabi vprašanj o preverjanju razumevanja 
prebranega besedila, kjer je standardni odklon 0,65.

Iz rezultatov lahko ugotovimo, da učitelji pri delu s strokovnimi besedili dija-
kom pomagajo razvijati različne strategije branja, vendar bi morali v naši praksi bolj 
stremeti k razvijanju strategij branja, ki bodo dijakom omogočile, da bodo sposobni 
brati različna strokovna besedila. Med strategije branja, ki jih glede na navedene 
odgovore učiteljev premalo razvijamo, sodijo opazovanje organizacije besedila na 
ravni stavka in odstavka, povzemanje informacij ter oblikovanje zapiskov. 
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Tabela 1: Rezultat opisne statistike o strategijah branja

Strategija branja n Min Max M SD

Preletavanje 84 1,00 5,00 3,70 0,86

Preskakovanje 83 1,00 5,00 3,02 1,01

Iskanje ključnih 
informacij 84 2,00 5,00 3,65 0,83

Ovrednotenje glavnih 
misli in argumentov 84 2,00 5,00 3,73 0,78

Organizacija besedila 79 1,00 5,00 2,65 0,92

Delo s slovarji in 
oblikovanje zapiskov 84 1,00 5,00 2,89 0,83

Opazovanje naslovov, 
slik, grafov 83 1,00 5,00 4,29 0,86

Odgovarjanje na 
vprašanja 84 2,00 5,00 4,49 0,65

Reševanje nalog 83 2,00 5,00 4,08 0,77

3.3. Delo z besedilom – priprava gradiva in ohranjanje avtentičnosti

Iz tabele 2 je razvidno, da anketiranci niso odgovorili na vsa vprašanja. Iz tabele 
so tudi opazne minimalne in maksimalne vrednosti odgovorov. Najvišja povprečna 
vrednost se pojavi pri trditvi o tem, ali je gradivo motivacijsko, in sicer 4,13. Naj-
nižja povprečna vrednost, 2,24 se pojavi pri trditvi o oštevilčenju vrstic, standardni 
odklon je 1,10, kar pomeni, da so odgovori najbolj variirali. Najmanj pa so odgovori 
razpršeni pri zadnji trditvi v tabeli, standardni odklon je 0,65.

Na osnovi odgovorov učiteljev lahko sklepamo, da učitelji v svoji praksi upo-
števajo predvsem načelo, da mora biti avtentično strokovno besedilo motivacijsko. 
Seveda pa je pri pripravi gradiv nujno upoštevati tudi druge dejavnike. Pripravljeno 
gradivo naj bi bilo tudi pregledno, zato vrstice oštevilčimo. Besedilu dodamo slike, 
grafe ali ilustracije in s tem dijaku omogočimo, da na podlagi slikovnega gradiva 
lažje interpretira prebrane vsebine. Prav tako bi pri delu z besedili in reševanju 
nalog pri pouku angleščine kot strokovnega jezika morali bolj upoštevati dijakovo 
poznavanje strokovnih vsebin, ga motivirati za in usmerjati v individualno delo.
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Tabela 2: Rezultat opisne statistike o pripravi avtentičnih gradiv

Priprava avtentičnih 
gradiv n Min Max M SD

Dodajanje slik, grafov, 
ilustracij 82 1,00 5,00 2,59 1,05

Uporaba glosarija 84 2,00 5,00 3,48 0,77

Oštevilčenje vrstic 82 1,00 5,00 2,24 1,10

Uporaba strok.
teoretičnega znanja 81 1,00 5,00 3,22 0,97

Samostojno delo dijaka 84 1,00 5,00 3,17 0,88

Opozarjanje na kulturno 
različnost 81 2,00 5,00 3,86 0,75

A3, zunanji izgled 84 1,00 5,00 2,57 1,07

Motivacijsko 84 3,00 5,00 4,13 0,65

3.4. Delo z besedilom – uporaba prvin leksikalnega pristopa

Iz tabele 3 je razvidno, da nekaj anketirancev ni odgovorilo na vprašanja. Naj-
nižja vrednost odgovora je 1 in najvišja 5. Najvišja povprečna vrednost se pojavi pri 
trditvi o iskanju besed s strokovnega področja in znaša 4,20. Učitelji pogosto prosijo 
dijake, naj podčrtajo besede, značilne za njihovo strokovno področje. Najnižja pov-
prečna vrednost odgovorov pa je 2,94. Pojavi se pri trditvi o prepoznavanju jezikov-
nih koščkov. Odgovori so bili najbolj razpršeni pri tretji trditvi, standardni odklon 
je 1,09 in najmanj razpršeni pri trditvi o dopolnjevanju delov kolokacij, standardni 
odklon je 0,87.

Iz rezultatov lahko sklepamo, da učitelji angleščine kot strokovnega jezika pri 
svojem delu uporabljajo določene prvine leksikalnega pristopa. Veliko pozornosti 
namenjajo prepoznavanju besed oziroma kolokacij, značilnih za strokovno podro-
čje. Hkrati pa rezultati kažejo tudi na to, da učitelji pri uporabi strokovnih besedil 
premalo spodbujajo dijake, da bi opazovali organizacijo besedila, prepoznavali in 
usvajali jezikovne koščke, izražali svoje mnenje o prebranih informacijah. Ob upo-
števanju prej navedenih strategij bi dijakom omogočili razvijanje spretnosti spora-
zumevanja v različnih situacijah.
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Tabela 3: Rezultat opisne statistike o vajah in dejavnostih v leksikalnem pristopu

Dejavnostih v 
leksikalnem pristopu n Min Max M SD

Iskanje kolokacij 82 1,00 5,00 3,66 0,98

Iskanje stalnih
besednih zvez 82 1,00 5,00 3,34 1,07

Iskanje stalnih fraz 82 1,00 5,00 3,50 1,09

Iskanje besed, značilnih 
za strokovno področje 82 1,00 5,00 4,21 0,90

Povezovanje kolokacij 
ali fraz 82 1,00 5,00 3,06 0,81

Dopolnjevanje kolokacij 83 1,00 5,00 2,97 0,87

Odgovarjanje s pomočjo 
iztočnic 83 1,00 5,00 2,95 1,01

Prepoznavanje 
jezikovnih koščkov 82 1,00 5,00 2,94 0,91

Obnova vsebine ob 
kolokacijah 82 1,00 5,00 3,09 0,96

3.5. Leta poučevanja angleščine kot strokovnega jezika in delo z besedili

Z analizo variance sem primerjala skupine učiteljev z različnim številom let 
poučevanja angleščine kot strokovnega jezika in skušala ugotoviti, ali se aritmetične 
sredine skupin med seboj statistično pomembno razlikujejo. 

Iz tabele številka 4 lahko, razen podatkov o analizi variance, razberemo tudi 
rezultate deskriptivne statistike. 

Na podlagi podatkov deskriptivne statistike lahko ugotovimo, da po srednji 
vrednosti odgovorov pri postavki “preletavanje” nekoliko izstopa skupina učiteljev, 
ki angleščino kot strokovni jezik uči med pet do deset let. Povprečna vrednost je 
4,06, kar pomeni, da učitelji pri pouku to strategijo pogosto uporabljajo. Pri trditvi 
o preskakovanju izstopajo odgovori skupine učiteljev, ki strokovni jezik uči več kot 
15 let, povprečna vrednost odgovorov je 3,45. Odgovori so zelo razpršeni in blizu 
vrednosti pogosto. Tudi pri tretji trditvi izstopa skupina 5–10 let, povprečna vre-
dnost je 3,71. Učitelji te skupine pri pouku pogosto uporabljajo strategijo branja, ki 
jo poznamo pod terminom iskanje ključnih informacij v besedilu. Pri naslednji trdi-
tvi, ovrednotenje glavnih misli in argumentov, izstopajo odgovori skupine učiteljev, 
ki strokovni jezik uči do 5 let, povprečna vrednost odgovorov je 3,92. Iz rezultata 
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lahko sklepamo, da gre za mlajše učitelje, ki pri delu s strokovnimi besedili pogosto 
razvijajo omenjeno strategijo branja.

Tabela 4: Rezultati analize variance glede na leta poučevanja angleščine kot stro-
kovnega jezika – razvijanje strategij branja

Razvijanje 
strategij 
branja

Število let 
poučevanja 

ESP
n M SD

Analiza variance

g1 g2 F P

Preletavanje

0-5 24 3,42 0,97

3 51,940 3,285 0,0285-10 31 4,06 0,63
10-15 18 3,67 0,84

15 ali več 11 3,36 0,92

Preskakovanje

0-5 23 2,65 0,98

3 79 1,959 0,1275-10 31 3,16 1,07
10-15 18 3,00 0,84

15 ali več 11 3,45 1,04

Iskanje 
ključnih 

informacij

0-5 24 3,71 0,91

3 80 0,282    0,8385-1 31 3,71 0,90
10-15 18 3,50 0,51

15 ali več 11 3,63 0,92
Ovrednotenje 

glavnih 
misli in 

argumentov

0-5 24 3,92 0,77

3 80 1,057 0,3725-10 31 3,65 0,80
10-15 18 3,78 0,65

15 ali več 11 3,45 0,93

Opazovanje 
organizacije 

besedila 

0-5 23 2,43 0,79

3 75 0,996 0,4005-10 28 2,82 0,82
10-15 17 2,76 1,09

15 ali več 11 2,45 1,13

Delo s slovarji 
in oblikovanje 

zapiskov

0-5 24 2,88 0,85

3 80 1,033 0,3825-10 31 3,03 0,75
10-15 18 2,61 0,85

15 ali več 11 3,00 1,00

Opazovanje 
naslovov, slik, 

grafov

0-5 24 4,08 1,10

3 79 1,187 0,3205-10 30 4,43 0,68
10-15 18 4,17 0,85

15 ali več 11 4,54 0,69

Odgovarjanje
na vprašanja

0-5 24 4,58 0,50

3 80 0,766 0,5175-10 31 4,39 0,76
10-15 18 4,61 0,61

15 ali več 11 4,36 0,67

Reševanje 
nalog 

0-5 23 4,04 0,93

3 79 0,289 0,8335-10 31 4,03 0,75
10-15 18 4,11 0,68

15 ali več 11 4,27 0,65
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Pri naslednji navedeni postavki, opazovanje organizacije besedila, ponovno 
izstopa skupina 5–10 let, povprečna vrednost odgovorov je 2,82. Iz povprečne vre-
dnosti odgovorov lahko sklepamo, da učitelji omenjeno strategijo branja pri delu s 
strokovnimi besedili razvijajo le včasih. 

Iz odgovorov anketirancev je moč sklepati, da v obstoječi praksi premalo sle-
dimo priporočilom strokovnjakov, ki so mnenja, da bi pri delu s strokovnimi, av-
tentičnimi besedili dijake morali navajati prav na opazovanje organizacije besedila 
na ravni stavka in odstavka in jim s tem omogočiti razvijanje spretnosti razumeva-
nja. Pri zadnjih štirih navedenih trditvah ni večjih razlik med skupinami. Povprečne 
vrednosti odgovorov kažejo na to, da učitelji navedene strategije branja sicer upo-
rabljajo, vendar je iz rezultata moč sklepati, da dijaki le včasih delajo s slovarji in 
oblikujejo zapiske.

Prav tako je iz odgovorov razvidno, da dijaki pri pouku pogosto opazujejo gra-
fe, slike in naslove in tako sklepajo o vsebini besedila. Ob koncu branja pa pogosto 
rešujejo naloge za preverjanje razumevanja.

Iz testa homogenosti varianc sem razbrala, da je statistična pomembnost  
F-preizkusa homogenosti varianc (P) pri vseh postavkah, razen pri prvi trditvi, večja 
od 0,05, kar pomeni, da razlike med variancami vseh štirih skupin niso statistično 
pomembne in lahko sprejmemo predpostavko o homogenosti varianc, razen za prvo 
trditev. Ker je Levenov preizkus homogenosti varianc pokazal, da pri prvi trditvi 
– preletavanje variance niso enake, vrednost P je 0,041 in je manjša od 0,050 sem 
izvedla še Brown-Forsytherjev preizkus.

Iz rezultata analize variance glede na leta poučevanja angleščine kot strokovne-
ga jezika razberemo, da statistična pomembnost F-preizkusa homogenosti varianc 
(P) večja od 0,05, kar pomeni, da razlike med skupinami učiteljev niso statistično 
pomembne. Zato lahko hipotezo 1, ki pravi, da obstajajo statistično pomembne raz-
like med učitelji z različnim številom let poučevanja angleščine kot strokovnega 
jezika glede pogostosti uporabe različnih strategij branja pri delu z avtentičnimi 
strokovnimi besedili, zavrnemo. 

Ker pa je iz rezultata Brown-Forsytherjev preizkusa razvidno, da je vrednost 
F-preizkusa homogenosti varianc (P) pri prvi trditvi, navedeni v tabeli, manjši od 
0,05. To pomeni, da za strategijo preletavanje med skupinami obstajajo statistično 
pomembne razlike. Hipoteza 1, ki govori o obstoju statistično pomembnih razlik 
med skupinami z različnim številom let poučevanja angleščine kot strokovnega je-
zika glede pogostosti uporabe različnih strategij branja pri delu z avtentičnimi stro-
kovnimi besedili, velja samo za prej navedeno strategijo branja – preletavanje.

Kljub temu, da med skupinami učiteljev z različnim številom let poučevanja 
angleščine kot strokovnega jezika praviloma ne obstajajo statistično pomembne 
razlike, pa iz pregleda aritmetičnih sredin ugotovimo, da v praksi vseeno obstajajo 
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razlike med učitelji in pogostostjo uporabe različnih strategij branja. Naša prizade-
vanja pa bi morali usmeriti predvsem v povečanje pogostosti uporabe tistih strategij 
branja, ki jih strokovnjaki priporočajo za delo z avtentičnimi, strokovnimi besedili. 

Tabela 5: Rezultati analize variance glede na leta poučevanja angleščine kot stro-
kovnega jezika – priprava gradiv, ohranjanje avtentičnosti

Priprava 
gradiv, 

ohranjanje 
avtentičnosti

Število let 
poučevanja 

ESP
n M SD

Analiza variance

g1 g2 F P

Dodajanje 
slik, grafov, 

ilustracij

0-5 23 2,83 1,23

3 78 0,880 0,4555-10 31 2,61 0,92
10-15 17 2,41 1,00

15 ali več 11 2,27 1,10

Uporaba 
glosarija

0-5 24 3,62 0,77

3 80 0,742 0,530 5-10 31 3,32 0,79
10-15 18 3,50 0,86

15 ali več 11 3,54 0,52

Oštevilčenje 
vrstic

0-5 24 2,00 1,25

3 78 1,196 0,3175-1 29 2,52 1,06
10-15 18 2,28 0,96

15 ali več 11 2,00 1,00
Uporaba 

strok.
teoretičnega 

znanja

0-5 22 3,36 1,26

3 65,112 0,298 0,827 5-10 31 3,13 0,96
10-15 17 3,18 0,81

15 ali več 11 3,27 0,65

Samostojno 
delo dijaka

0-5 24 3,29 0,86

3 80 0,833  0,480  5-10 31 3,06 0,89
10-15 18 3,33 0,84

15 ali več 11 2,91 0,94

Opozarjanje 
na kulturno 
različnost

0-5 24 3,75 0,79

3 77 1,534  0,2135-10 30 3,73 0,78
10-15 16 4,06 0,68

15 ali več 11 4,18 0,60

A3, zunanji 
izgled

0-5 24 2,62 1,21

3 80 0,589 0,624 5-10 31 2,42 1,02
10-15 18 2,56 1,10

15 ali več 11 2,91 0,83

Motivacijsko

0-5 24 4,13 0,61

3 80 1,143 0,3375-10 31 4,03 0,66
10-15 18 4,11 0,76

15 ali več 11 4,45 0,52
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Iz tabele 5 lahko poleg podatkov o analizi variance razberemo tudi rezultate 
deskriptivne statistike. Če v tej tabeli najprej pogledamo rezultate opisne statistike, 
ugotovimo, da med povprečnimi vrednostmi odgovorov skupin učiteljev z različ-
nim številom let poučevanja strokovnega jezika v zvezi s pripravo gradiva in ohra-
njanjem avtentičnosti obstajajo določene razlike. Razpršenost odgovorov je velika. 
Za prvo postavko, navedeno v tabeli, dodajanje slik, grafov, ilustracij, velja, da se 
odgovori učiteljev bolj nagibajo proti odgovoru včasih, pri tem pa nekoliko izsto-
pajo odgovori prve skupine učiteljev, kjer je povprečna vrednost odgovorov 2,83. 
Iz tega podatka bi lahko sklepali, da gre za učitelje, ki strokovni jezik poučujejo 
manj časa in skušajo s pomočjo grafov, ilustracij oziroma slik dijakom pomagati pri 
delu z besedilom. Za uporabo glosarija se prav tako bolj odloča prva skupina uči-
teljev, povprečna vrednost odgovorov je 3,62, kar pomeni, da učitelji nekoliko bolj 
pogosto uporabljajo omenjeni način priprave gradiva. Za oštevilčenje vrstic se bolj 
odloča druga skupina učiteljev, povprečna vrednost odgovorov je 2,51. Ta podatek 
nam pove, da učitelji bolj redko uporabljajo omenjeni način. 

Prva skupina učiteljev pri pripravi gradiva včasih vključi tudi naloge, ki zahte-
vajo uporabo strokovnoteoretičnega znanja dijakov. Povprečna vrednost odgovorov 
je 3,36 razpršenost odgovorov je velika. Žal moramo v zvezi z omenjenim načinom 
priprave gradiva ugotoviti, da učitelji strokovnega jezika pri delu z besedili in pri-
pravi le-teh premalo upoštevamo strokovnoteoretično znanje dijakov. Iz priporočil 
strokovnjakov s področja poučevanja angleščine kot strokovnega jezika je razvidno, 
da bi morali pri pouku angleščine upoštevati dijakovo poznavanje strokovnega po-
dročja in le-to vključevati v naloge, ki jih pripravljamo. 

Nekoliko višja povprečna vrednost odgovorov se pojavlja pri trditvi o opozarja-
nju na kulturno različnost, predvsem pri zadnjih dveh skupinah učiteljev (M = 4,06, 
M = 4,18). Ugotovimo lahko, da se učitelji zavedajo, da moramo dijakom v skladu 
s priporočili Sveta Evrope omogočiti premagovanje kulturnih razlik in spoznavanje 
novih kultur. 

Seveda pri pripravi gradiv ne smemo zanemariti zunanjega videza gradiva in iz 
povprečnih vrednosti odgovorov učiteljev lahko sklepamo, da včasih pomislijo tudi 
na to. Pri tej trditvi najbolj izstopa zadnja skupina, povprečna vrednost je 2,91. In ne 
nazadnje, gradivo mora biti tudi motivacijsko, tega pa se učitelji dobro zavedajo in 
se pogosto potrudijo, da je pripravljeno gradivo privlačno in zanimivo. Tudi pri tem 
odgovoru najbolj izstopajo odgovori zadnje skupine, povprečna vrednost je 4,45. 

Test homogenosti varianc je pokazal, da je statistična pomembnost (P) pri vseh 
trditvah, razen pri trditvi o uporabi strokovnoteoretičnega znanja, večja od 0,05. Iz 
tega lahko sklepamo, da med variancami vseh skupin ni statistično pomembnih raz-
lik. Sprejmemo lahko predpostavko o enakosti varianc in izvedemo analizo varian-
ce. Ker pa je statistična pomembnost (P) pri trditvi o uporabi strokovnoteoretičnega 
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znanja manjša od 0,05, predpostavke o enakosti varianc za to trditev ne moremo 
sprejeti. Glede na to ugotovitev sem izvedla še Brown-Forsytherjev preizkus.

Iz rezultatov analize variance glede na leta poučevanja angleščine kot strokov-
nega jezika lahko razberemo, da je statistična pomembnost (P) večja od 0,05. In če 
pogledamo rezultat Brown-Forsytherjevega preizkusa, tudi za postavko o uporabi 
strokovnoteoretičnega znanja velja, da je vrednost P večja od 0,05. Ker je vrednost P 
večja od 0,05 lahko hipotezo 2, ki pravi, da obstajajo statistično pomembne razlike 
med učitelji z različnim številom let poučevanja angleščine kot strokovnega jezika 
glede ohranjanja avtentičnosti pri pripravi strokovnih besedil, zavrnemo. 

Ugotovili smo, da med skupinami učiteljev z različnim številom let poučeva-
nja strokovnega jezika ni statistično pomembnih razlik glede na pripravo besedila 
in ohranjanje avtentičnosti. Ugotovljeno pa ne pomeni, da razlik med skupinami 
sploh ni. Ugotovili smo, da so variance med skupinami približno enake, kar pa ne 
pomeni, da v vsakdanji praksi razlike ne obstajajo. Vemo tudi, da se učitelji trudimo 
pripravljati gradivo in pri tem ohranjati avtentičnost. Mlajši učitelji oziroma tisti, 
ki strokovni jezik učijo manj časa, pri pripravi gradiva bolj upoštevajo strokovno 
predznanje dijakov kot njihovi starejši kolegi. Razvidno pa je tudi, da učitelji, ki 
strokovni jezik učijo od 0 do 5 in od 10 do 15 let, dijake bolj navajajo na samo-
stojno delo kot njihovi starejši kolegi. Prav poklicno kompetenco in navajanje na 
samostojno delo je pri dijakih potrebno razvijati, da bodo sposobni delati strokovno, 
kakovostno in samostojno.

Tabela 6 prikazuje tako podatke deskriptivne statistike kot podatke o analizi 
variance. Najprej poglejmo rezultate opisne statistike. Iz povprečnih vrednosti od-
govorov posameznih skupin vidimo, da nekoliko izstopajo odgovori tretje in četrte 
skupine. Pri prvi navedeni trditvi je povprečna vrednost 3,89, pri drugi 3,67 in 3,73, 
pri tretji je 3,91, pri četrti je povprečna vrednosti 4,45. Odgovori kažejo, da prve 
štiri navedene prvine učitelji pri pouku pogosto uporabljajo, pri drugih trditvah pa 
povprečne vrednosti kažejo, da prvine uporabljajo včasih.

Veseli dejstvo, da se učitelji zavedajo, da je pri delu s strokovnimi besedili nuj-
no opozarjati na stalne fraze, kolokacije, besede s strokovnega področja. Razvidno 
je tudi, da se učitelji z več prakse lažje odločijo za prej navedeni način dela. Iz re-
zultatov pa lahko tudi razberemo, da učitelji pri delu s strokovnimi besedili redkeje 
uporabljajo vaje in dejavnosti, ki bi dijakom omogočile, da bi pridobljeno besedišče 
tudi aktivno uporabljali. 

Preizkus homogenosti varianc je pokazal, da je statistična  pomembnost (P) pri 
vseh trditvah, razen pri trditvah o iskanju stalnih fraz in povezovanju fraz ali kolo-
kacij, večja od 0,05. Pri trditvi o iskanju stalnih fraz je vrednost P 0,002, pri trditvi o 
povezovanju kolokacij ali fraz je P 0,046. Predpostavko o enakosti varianc za ti trditvi 
zavrnemo. 
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Tabela 6: Rezultati analize variance glede na leta poučevanja angleščine kot stro-
kovnega jezika – uporaba prvin leksikalnega pristopa

Uporaba 
prvin 

leksikalnega 
pristopa 

Število let 
poučevanja 

ESP
n M SD

Analiza variance

g1 g2 F P

Iskanje 
kolokacij

0-5 23 3,60 1,08

3 78 0,697 0,5575-10 30 3,50 1,04
10-15 18 3,89 0,90

15 ali več 11 3,81 0,75

Iskanje stalnih 
besednih zvez

0-5 23 3,04 1,22

3 78 1,784 0,1575-10 30 3,23 1,07
10-15 18 3,67 0,84

15 ali več 11 3,73 0,90

Iskanje stalnih 
fraz

0-5 23 3,30 1,46

3 62,099 1,044 0,379 5-1 30 3,40 0,89
10-15 18 3,67 0,97

15 ali več 11 3,91 0,83
Iskanje besed, 
značilnih za 
strokovno 
teoretično 
področje

0-5 24 4,17 1,05

3 78 0,358 0,783
5-10 30 4,13 0,94
10-15 17 4,23 0,83

15 ali več 11 4,45 0,52

Povezovanje 
kolokacij ali 

fraz 

0-5 23 2,87 0,92

3 70,165 1,058 0,373 5-10 30 3,07 0,87
10-15 18 3,28 0,75

15 ali več 11 3,09 0,30

Dopolnjevanje 
kolokacij

0-5 24 2,75 0,85

3 79 1,017 0,390 5-10 30 3,03 0,76
10-15 18 3,00 0,97

15 ali več 11 3,27 1,01

Odgovarjanje 
s pomočjo 
iztočnic

0-5 24 2,96 1,12

3 79 0,668 0,5745-10 30 2,77 0,90
10-15 18 3,17 0,98

15 ali več 11 3,09 1,14

Prepoznavanje 
jezikovnih 
koščkov 

0-5 23 2,96 0,93

3 78 0,718 0,5445-10 30 2,77 0,90
10-15 18 3,06 0,72

15 ali več 11 3,18 1,17

Obnova 
vsebine 

ob kolokacijah

0-5 23 2,74 1,01

3 78 1,639 0,1875-10 30 3,17 0,95
10-15 18 3,28 0,83

15 ali več 11 3,36 1,03
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Ker je Levenov preizkus pokazal statistično pomembne razlike med variancami 
za zgoraj omenjeni trditivi, sem izvedla še Brown-Forsytherjev preizkus.

Poglejmo še rezultate analize variance glede na leta poučevanja angleščine kot 
strokovnega jezika v tabeli 6. Iz rezultatov omenjene analize lahko razberemo, da je 
statistična pomembnost (P) večja od 0,05. Sklepamo lahko, da razlike med varian-
cami vseh skupin statistično niso pomembne, zato hipotezo 3, ki trdi, da obstajajo 
statistično pomembne razlike med učitelji z različnim številom let poučevanja an-
gleščine kot strokovnega jezika glede uporabe prvin leksikalnega pristopa, zavrne-
mo.

Iz rezultatov sklepamo, da statistično pomembnih razlik med skupinami ni, 
hkrati pa tudi opazimo, da razlike pri uporabi prvin leksikalnega pristopa obstajajo 
in da se učitelji z več prakse omenjenih prvin bolj poslužujejo.

3.6. Sodelovanje na seminarjih, uporaba leksikalnega pristopa 
pri pouku jezika stroke in delo z besedili

Drugi sklop hipotez se nanaša na udeležbo na seminarjih in razvijanje strategij 
branja, ohranjanje avtentičnosti in uporabo prvin leksikalnega pristopa. Iz tabele 7 
lahko razberemo deskriptivno statistiko in rezultate t-preizkusa za strategije branja 
glede na udeležbo na seminarjih.

Oglejmo si rezultate opisne statistike. Iz podatkov o aritmetični sredini in stan-
dardnem odklonu pri posameznih odgovorih pri obeh skupinah učiteljev lahko ugo-
tovimo, da večjih razlik ni. Najbolj opazne razlike so pri podatkih za drugo postav-
ko v tabeli, kjer so odgovori tudi najbolj razpršeni.

Iz tabele 7 lahko razberemo tudi rezultate t-preizkusa za primerjanje razlik med 
skupinama glede razvijanja strategij branja. Iz tabele je razvidno, da je statistična 
pomembnost F-preizkusa homogenosti varianc, ki jo označimo tudi s P, večja od 
0,05. To pa pomeni, da razlike med variancama skupine učiteljev, ki se udeležuje 
seminarjev in skupine učiteljev, ki se ne udeležuje seminarjev, niso statistično po-
membne. Iz stolpca 2P je prav tako razvidno, da razlike med aritmetičnimi sredina-
mi obeh skupin statistično niso pomembne, saj je vrednost P pri vseh trditvah večja 
od 0,05.

Hipotezo 4, ki pravi, da obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji, ki 
se oziroma se ne udeležujejo seminarjev, povezanih s poučevanjem angleščine kot 
strokovnega jezika, glede pogostosti uporabe različnih bralnih strategij pri delu z 
avtentičnimi strokovnim besedili, zato zavrnemo.

Klub temu, da smo hipotezo 4 zavrnili, pa je iz rezultatov vseeno razvidno, 
da razlike pri delu v razredu glede razvijanja strategij branja vseeno obstajajo. Za-
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nimivo se zdi predvsem to, da učitelji obeh skupin dijakom redko oziroma včasih 
pomagajo pri razvijanju spretnosti branja, kot so opazovanje organizacije besedila, 
delo s slovarji in oblikovanje zapiskov, ki jih avtorji strokovne literature s področja 
poučevanja angleščine kot strokovnega jezika priporočajo. 

Tabela 7: Rezultat opisne statistike in t-preizkusa za strategije branja glede na ude-
ležbo na seminarjih

Strategije branja Seminar n M SD
Levenov 
preizkus t-preizkus

F P t g 2P

Preletavanje
da 66 3,73 0,89

0,365 0,547 0,505 82 0,615
ne 18 3,61 0,78

Preskakovanje
da 65 3,11 1,03

0,125 0,725 1,440 81 0,154
ne 18 2,72 0,89

Iskanje ključnih 
informacij

da 66 3,71 0,78
2,852 0,095 1,218 82 0,227

ne 18 3,44 0,98
Ovrednotenje glavnih 
misli in argumentov

da 66 3,70 0,76
0,153 0,697 –0,654 82 0,515

ne 18 3,83 0,86

Organizacija besedila
da 62 2,69 0,92

0,097 0,756 0,884 77 0,380
ne 17 2,47 0,94

Delo s slovarji in 
oblikovanje zapiskov

da 66 2,88 0,83
0,002 0,961 –0,294 82 0,770

ne 18 2,94 0,87
Opazovanje 

naslovov, slik, grafov
da 65 4,23 0,91

2,705 0,104 –1,174 81 0,244
ne 18 4,50 0,62

Odgovarjanje na 
vprašanja

da 66 4,48 0,61
0,377 0,541 –0,087 82 0,931

ne 18 4,50 0,78

Reševanje nalog
da 66 4,11 0,73

1,795 0,184 0,505 81 0,615
ne 17 4,00 0,94

Iz tabele 8 lahko razberemo rezultate deskriptivne statistike in t-preizkusa za 
pripravo gradiv in ohranjanje avtentičnosti glede na udeležbo na seminarjih. 

Če najprej pogledamo rezultate vrednosti aritmetične sredine in standardnega 
odklona, pri posameznih odgovorih, za obe skupini učiteljev, lahko ugotovimo, da 
so razlike zgolj minimalne. Najbolj opazne razlike so pri podatkih o uporabi stro-
kovno teoretičnega znanja dijakov. Povprečna vrednost odgovorov anketirancev, 
ki se udeležujejo seminarjev, je pri tej trditvi 3,31 in pri tistih, ki se seminarjev ne 
udeležujejo 2,88.
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Iz rezultatov t-preizkusa ugotovimo, da je statistična pomembnost F-preizkusa 
homogenosti varianc večja od 0,05. To pa pomeni, da razlike med variancama obeh 
skupin niso statistično pomembne.

Vendar pa je statistična pomembnost F-preizkusa homogenosti varianc pri tr-
ditvi o zunanjem videzu gradiva manjša od 0,05 in sicer 0,016. Iz tega sklepamo, 
da so za to trditev razlike med variancama obeh skupin statistično pomembne. To 
pomeni, da ovržemo predpostavko o homogenosti varianc, varianci nista homogeni. 
Če pogledamo v stolpec 2P, ugotovimo, da je statistična pomembnost (P) večja od 
0,05, kar pomeni, da razlike med aritmetičnimi sredinami obeh skupin pri tej trditvi 
statistično niso pomembne.

Iz stolpca 2P je prav tako razvidno, da razlike med aritmetičnimi sredinami 
obeh skupin pri drugih trditvah statistično niso pomembne, saj je vrednost P večja 
od 0,05.

Hipotezo 5, ki pravi, da obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji, ki se 
oziroma se ne udeležujejo seminarjev, povezanih s poučevanjem angleščine kot stro-
kovnega jezika, glede ohranjanja avtentičnosti pri pripravi besedil, zato zavrnemo.

Tabela 8: Rezultat rezultate opisne statistike in t-preizkusa za pripravo gradiv in 
ohranjanje avtentičnosti glede na udeležbo na seminarjih

Priprav a gradiva, 
ohranjanje 

avtentičnosti
Seminar n M SD

Levenov 
preizkus t-preizkus

F P t g 2P
Podajanje slik, 

grafov, ilustracij
da 65 2,65 1,09

2,370 0,128 1,022 80 0,310
ne 17 2,35 0,86

Uporaba glosarija
da 67 3,52 0,70

3,870 0,053 1,096 82 0,276
ne 17 3,29 0,98

Oštevilčenje vrstic
da 66 2,30 1,04

0,481 0,490 0,993 80 0,324
ne 16 2,00 1,32

Uporaba strok.
teoretičnega znanja

da 65 3,31 0,93
0,949 0,333 1,606 79 0,112

ne 16 2,88 1,09
Samostojno delo 

dijaka
da 67 3,16 0,83

2,958 0,089 –0,051 82 0,959
ne 17 3,18 1,07

Opozarjanje na 
kulturno različnost

da 65 3,88 0,72
2,418 0,124 0,304 79 0,762

ne 16 3,81 0,91

A3, zunanji izgled
da 67 2,49 0,97

6,104 0,016 –1,109 20 0,280
ne 17 2,88 1,36

Motivacijsko
da 67 4,15 0,63

0,384 0,537 0,506 82 0,614
ne 17 4,06 0,75
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Razlike med obema skupinama učiteljev sicer obstajajo, kar je razvidno iz nji-
hovih odgovorov. Skrbi pa dejstvo, da je večina učiteljev, ki uči angleščino kot stro-
kovni jezik, odgovorila, da le redko oziroma včasih uporablja navedene strategije 
pri pripravi avtentičnih gradiv. Iz odgovorov lahko sklepamo, da učitelji premalo 
poznajo postopke za pripravo gradiv. 

Ker pa je cilj učenja in poučevanja angleščine kot strokovnega jezika spora-
zumevanje na strokovnem področju, je nujno, da učitelji dijakom čimbolj pogosto 
omogočimo branje različno zahtevnih avtentičnih strokovnih besedil, ki jih pripra-
vimo tako, da ne posežemo v avtentičnost, dijaku pa omogočimo lažje razumevanje 
in uporabo strokovnoteoretičnega znanja.

Tabela 9: Rezultat opisne statistike in t-preizkusa uporabe prvin leksikalnega pristo-
pa glede na udeležbo na seminarjih

Uporaba prvin 
leksikalnega pristopa Semnar n M SD

Levenov 
preizkus t-preizkus

F P t g 2P

Iskanje kolokacij
da 64 3,67 0,91

4,132 0,045 0,193 22 0,848
ne 18 3,61 1,24

Iskanje stalnih 
besednih zvez 

da 64 3,38 1,02
1,660 0,201 0,534 80 0,595

ne 18 3,22 1,26

Iskanje stalnih fraz 
da 64 3,55 0,99

6,884 0,010 0,601 22 0,554
ne 18 3,33 1,41

Iskanje besed, 
značilnih za 

strokovno področje

da 64 4,25 0,82
1,803 0,183 0,809 80 0,421

ne 18 4,06 1,16

Povezovanje 
kolokacij ali fraz

da 64 3,00 0,80
1,223 0,272 –1,296 80 0,199

ne 18 3,28 0,83

Dopolnjevanje 
kolokacij

da 65 2,98 0,89
0,209 0,649 0,172 81 0,863

ne 18 2,94 0,80

Odgovorjanje s 
pomočjo iztočnic

da 65 2,95 0,96
2,663 0,107 0,035 81 0,972

ne 18 2,94 1,21

Prepoznavanje 
jezikovnih koščkov 

da 64 3,02 0,88
1,206 0,275 1,451 80 0,151

ne 18 2,67 0,97

Obnova vsebine ob 
kolokacijah

da 64 3,16 0,93
1,228 0,271 1,040 80 0,301

ne 18 2,89 1,08
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V tabeli 9, ki prikazuje rezultate opisne statistike in t-preizkusa uporabe prvin 
leksikalnega pristopa glede na udeležbo na seminarjih, si lahko ogledamo povprečne 
vrednosti in standardni odklon pri posameznih odgovorih za obe skupini učiteljev. 
Iz rezultatov lahko ugotovimo, da večjih razlik ni. Povprečne vrednosti odgovorov 
se nagibajo k odgovoru “včasih”, razen pri trditvi o iskanju stalnih fraz in besed s 
strokovnega področja, kjer se poprečne vrednosti odgovorov nagibajo k odgovoru 
“pogosto”.

Hkrati lahko iz tabele 9 razberemo rezultate t-preizkusa za primerjanje razlik 
med skupinama glede uporabe prvin leksikalnega pristopa. Iz tabele je razvidno, da 
je statistična pomembnost F-preizkusa homogenosti varianc, ki jo označimo tudi s 
P, večja od 0,05. To pa pomeni, da razlike med variancama obeh skupin niso stati-
stično pomembne. 

Razlike se pojavijo pri prvi postavki o iskanju kolokacij oziroma pri tretji na-
vedeni postavki o iskanju stalnih fraz. Vrednost P pri prvi trditvi je manjša od 0,05 
in znaša 0,045. To pa pomeni, da obstaja statistično pomembna razlika med varian-
cama obeh skupin. Vrednost P pri tretji trditvi je manjša od 0,05 in znaša 0,010. To 
prav tako pomeni, da je razlika med variancama obeh skupin statistično pomembna. 
V obeh primerih varianci nista enaki, zato predpostavko, da ni razlik med varianca-
ma obeh skupin, zavrnemo. Pri nadaljnji analizi upoštevamo predpostavko, da vari-
anci nista homogeni. Če pa za omenjeni trditvi pogledamo v stolpec 2P, ugotovimo, 
da je vrednost P večja od 0,05.

Iz stolpca 2P je tako razvidno, da razlike med aritmetičnimi sredinami obeh 
skupin statistično niso pomembne, saj je vrednost P pri vseh trditvah večja od 0,05. 
Hipotezo številka 6, ki trdi, da obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji, 
ki se oziroma se ne udeležujejo seminarjev, povezanih s poučevanjem angleščine 
kot strokovnega jezika, glede uporabe prvin leksikalnega pristopa, zato zavrnemo.

Tabela 10 prikazuje rezultate opisne statistike in t-preizkusa za strategije branja 
glede na uporabljanje leksikalnega pristopa pri pouku. 

Če si ogledamo aritmetične sredine in standardni odklon pri posameznih odgo-
vorih pri obeh skupinah učiteljev, lahko ugotovimo, da večjih razlik ni. Povprečne 
vrednosti odgovorov učiteljev se nagibajo k odgovoru včasih oziroma pogosto. Od-
govori so najbolj razpršeni pri prvi, drugi in zadnji navedeni trditvi. 

Do večjega odstopanja pride pri postavki o opazovanju organizacije besedila. 
Učitelji, ki trdijo, da uporabljajo leksikalni pristop, se bolj nagibajo k odgovoru 
včasih, povprečna vrednost je 2,74. Učitelji, ki trdijo, da ne uporabljajo leksikalnega 
pristopa, pa k odgovoru redko, povprečna vrednost je 1,92.

Razlika med povprečnima vrednostima je razumljiva, saj prav opazovanje or-
ganizacije besedila na ravni stavka in odstavka sodi med osrednje strategije pri delu 
z besedilom pri uporabi leksikalnega pristopa. 
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Tabela 10: Rezultat opisne statistike in t-preizkusa za strategije branja glede na 
uporabljanje leksikalnega pristopa (LP) pri pouku

Razvijanje strategij 
branja LP n M SD

Levenov 
preizkus t-preizkus

F P t g 2P

Preletavanje
da 62 3,71 0,73

6,188 0,015  1,578 16 0,135
ne 14 3,21 1,12

Preskakovanje
da 62 3,03 0,99

0,302 0,585 –0,370 74 0,713
ne 14 3,14 1,10

Iskanje ključnih 
informacij 

da 62 3,76 0,82
0,393 0,533 2,288 74 0,025

ne 14 3,21 0,70
Ovrednotenje glavnih 
misli in argumentov

da 62 3,73 0,75
1,167 0,284 –0,563 74 0,575

ne 14 3,86 0,95

Organizacija besedila
da 58 2,74 0,85

0,005 0,946 3,131 69 0,003
ne 13 1,92 0,86

Delo s slovarji in 
oblikovanje zapiskov

da 62 2,98 0,82
0,334 0,565 2,572 74 0,012

ne 14 2,36 0,84
Opazovanje 

naslovov, slik, grafov 
da 61 4,34 0,73

2,460 0,121 0,253 73 0,801
ne 14 4,29 0,99

Odgovarjanje na 
vprašanja 

da 62 4,53 0,59
0,597 0,442 1,302 74 0,197

ne 14 4,29 0,83

Reševanje nalog
da 62 4,10 0,65

3,947 0,051 0,432 73 0,667
ne 13 4,00 1,08

V tabeli 10 lahko opazujemo tudi rezultate t-preizkusa za primerjanje razlik 
med skupinama učiteljev, ki trdijo, da uporabljajo oziroma da ne uporabljajo le-
ksikalnega pristopa pri pouku angleščine. Zanimalo me je, ali obstajajo statistično 
pomembne razlike med skupinama glede razvijanje strategij branja pri pouku angle-
ščine kot strokovnega jezika. 

Iz tabele je razvidno, da je statistična pomembnost F-preizkusa homogenosti 
varianc večja od 0,05. To pa pomeni, da razlike med variancama obeh skupin niso 
statistično pomembne.

Razlike se pojavijo pri prvi trditvi. Vrednost P pri prvi trditvi je manjša od 0,05 
in znaša 0,015. To pa pomeni, da varianci skupin nista enaki. Predpostavko, da ni 
razlik med variancama obeh skupin, zavrnemo. Če pa za omenjeno trditev pogleda-
mo v stolpec 2P, ugotovimo, da je vrednost P večja od 0,05, saj znaša 0,135.

Iz stolpca 2P je tako razvidno, da razlike med aritmetičnimi sredinami obeh 
skupin statistično niso pomembne, saj je vrednost P pri vseh trditvah večja od 0,05, 
razen pri tretji, peti in šesti trditvi, kjer je vrednost P manjša od 0,05.
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Hipotezo 7, ki trdi, da obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji, ki 
uporabljajo, in tistimi, ki ne uporabljajo leksikalnega pristopa, glede uporabe raz-
ličnih strategij branja pri pouku angleščine kot strokovnega jezika, zato zavrnemo, 
razen pri trditvah o iskanju ključnih informacij, opazovanju organizacije besedila in 
delu s slovarji. Za omenjene trditve hipotezo številka 7 obdržimo.

Iz navedenega rezultata je razvidno, da učitelji, ki pri svojem delu uporabljajo 
nekatere prvine leksikalnega pristopa in pri delu z besedili dijake navajajo na iska-
nje ključnih informacij, na opazovanje organizacije besedila in delo s slovarji, da 
dijakom pomagajo razvijati spretnosti razumevanja v različnih situacijah. Sposob-
nost sporazumevanja je, po mnenju avtorja leksikalnega pristopa, temeljno načelo 
omenjenega pristopa.

Tabela 11 prikazuje rezultate opisne statistike in t-preizkusa za pripravo gradiv 
in ohranjanje avtentičnosti.

Tabela 11: Rezultat opisne statistike in t-preizkusa za pripravo gradiv in ohranjanje 
avtentičnosti glede na uporabljanje leksikalnega pristopa (LP) pri pouku

Priprava gradiv, 
ohranjanje 

avtentičnosti
LP n M SD

Levenov 
preizkus t-preizkus

F P t g 2P
Dodajanje slik, grafov, 

ilustracij
da 62 2,69 0,97 0,710 0,402 1,747 73 0,085ne 13 2,15 1,21

Uporaba glosarija da 62 3,48 0,78 0,189 0,665 0,416 73 0,678ne 13 3,38 0,77

Oštevilčenje vrstic da 61 2,34 1,12 0,464 0,498 1,475 71 0,145ne 12 1,83 0,94
Uporaba strokovno 
teoretičnega znanja

da 61 3,41 0,90 1,119 0,294 4,253 70 0,000ne 11 2,18 0,75

Samostojno delo dijaka da 62 3,24 0,84 1,222 0,273 1,170 73 0,246ne 13 2,92 1,11
Opozarjanje na 

kulturno različnost
da 59 3,98 0,66 4,172 0,045 2,023 15 0,061ne 13 3,46 0,88

A3, zunanji izgled da 62 2,74 0,99 0,894 0,348 1,847 73 0,069ne 13 2,15 1,28

Motivacijsko da 62 4,23 0,64 0,001 0,974 1,924 73 0,058ne 13 3,85 0,69

Če si najprej ogledamo aritmetične sredine in standardni odklon pri posameznih 
odgovorih pri obeh skupinah učiteljev, lahko ugotovimo, da večjih razlik ni. Pov-
prečne vrednosti odgovorov učiteljev se nagibajo od odgovorov redko do včasih ozi-
roma pogosto. Odgovori so najbolj razpršeni pri prvi, peti in sedmi navedeni trditvi. 
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Do večjega odstopanja pride pri trditvi o uporabi dijakovega strokovnoteore-
tičnega znanja. Učitelji, ki trdijo, da uporabljajo leksikalni pristop, se bolj nagibajo 
k odgovoru včasih, povprečna vrednost je 3,41, učitelji, ki trdijo, da ne uporabljajo 
leksikalnega pristopa, pa k odgovoru redko, povprečna vrednost je 2,18.

In če se ponovno vrnemo k leksikalnemu pristopu, kjer moramo učitelji pri-
pravljati takšne dejavnosti, ki zahtevajo samostojno delo dijaka in pri katerih mu je 
omogočeno, da razširja besedišče v tujem jeziku in razvija sporazumevalne spre-
tnosti ob uporabi strokovno-teoretičnega znanja, so razlike v odgovorih med obema 
skupinama učiteljev razumljive. 

Iz tabele 5 so razvidni tudi rezultati t-preizkusa za primerjanje razlik med sku-
pinama glede ohranjanja avtentičnosti pri pripravi gradiv pri pouku angleščine kot 
strokovnega jezika. Iz tabele je razvidno, je statistična pomembnost F-preizkusa 
homogenosti varianc večja od 0,05. To pa pomeni, da razlike med variancama obeh 
skupin niso statistično pomembne. 

Razlike se pojavijo pri trditvi o opozarjanju na kulturno različnost. Vrednost P 
pri omenjeni trditvi je manjša od 0,05 in znaša 0,045.To pa pomeni, da varianci sku-
pin nista enaki. Predpostavko, da ni razlik med variancama obeh skupin, zavrnemo. 
Če pa za omenjeno trditev pogledamo v stolpec 2P in izhajamo iz predpostavke, da 
varianci nista enaki, ugotovimo, da je vrednost P večja od 0,05, saj znaša 0,061.

Iz stolpca 2P je tako razvidno, da razlike med aritmetičnimi sredinami obeh 
skupin statistično niso pomembne, saj je vrednost P pri vseh trditvah večja od 0,05, 
razen pri trditvi o uporabi strokovno teoretičnega znanja, kjer je vrednost P 0,000 
in je manjša od 0,050. Iz navedenega je razvidno, da pri tej trditvi obstajajo stati-
stično pomembne razlike med učitelji, ki uporabljajo, in tistimi, ki ne uporabljajo 
leksikalnega pristopa glede ohranjanja avtentičnosti besedil pri pouku angleščine 
kot strokovnega jezika. 

Hipotezo 8, ki trdi, da obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji, ki 
uporabljajo, in tistimi, ki ne uporabljajo leksikalnega pristopa glede ohranjanja av-
tentičnosti besedil pri pouku angleščine kot strokovnega jezika, zato zavrnemo, ra-
zen za trditev o uporabi strokovnoteoretičnega znanja. 

Hipotezo smo sicer zavrnili, vendar pa ne smemo mimo dejstva, da tisti, ki 
poznajo leksikalni pristop, to znanje uporabljajo tudi pri pripravi besedil za delo pri 
pouku.

Iz tabele 12, ki prikazuje rezultate opisne statistike in t-preizkusa, je razvidno, 
če najprej pogledamo rezultate deskriptivne statistike, da do velike razpršenosti 
odgovorov prihaja pri skupini, ki trdi, da ne uporablja leksikalnega pristopa. Če 
si ogledamo aritmetične sredine in standardni odklon pri posameznih odgovorih 
pri obeh skupinah učiteljev, lahko ugotovimo, da razlike med skupinama obstajajo. 
Povprečne vrednosti odgovorov učiteljev, ki uporabljajo leksikalni pristop, se pri 
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posameznih trditvah nagibajo k odgovoru včasih in k odgovoru pogosto. Povpreč-
ne vrednosti odgovorov skupine, ki ne uporablja leksikalnega pristopa, pa se bolj 
nagibajo k odgovoru včasih. Do večjega odstopanja pride pri trditvah o delu s ko-
lokacijami in besedami, značilnimi za strokovno področje, ter pri prepoznavanju 
jezikovnih koščkov. 

Odstopanja med obema skupinama so razumljiva. Uporaba leksikalnega pristo-
pa v praksi namreč pomeni, da pri delu z besedilom in pridobivanju besedišča pri-
stopimo nekoliko drugače. Dijake navajamo na opazovanje jezikovnih koščkov in 
besed, značilnih za njihovo strokovno področje. Tako jim omogočimo, da razvijajo 
sporazumevalne spretnosti in razširjajo besedišče.

Tabela 12: Rezultat opisne statistike in t-preizkusa uporabe prvin leksikalnega 
pristopa pri delu z besedili glede na uporabljanje leksikalnega pristopa 
(LP) pri pouku

Uporaba prvin 
leksikalnega pristopa LP n M SD

Levenov 
preizkus t-preizkus

F P t g 2P

Prepoznavanje 
kolokacij

da 60 3,78 0,87
5,114 0,027 1,777 15 0,095

ne 14 3,07 1,44

Prepoznavanje stalnih 
besednih zvez

da 60 3,38 0,96
4,005 0,049 –0,115 16 0,910

ne 14 3,43 1,40

Prepoznavanje stalnih 
fraz

da 60 3,57 0,98
11,864 0,001 0,158 16 0,877

ne 14 3,50 1,51

Iskanje besed, značilnih 
za strokovno področje

da 60 4,32 0,72
15,710 0,000 1,694 15 0,112

ne 14 3,64 1,45

Povezovanje kolokacij
da 60 3,20 0,68

8,888 0,004 1,533 15 0,146
ne 14 2,71 1,14

Dopolnjevanje 
kolokacij

da 60 3,08 0,81
0,499 0,482 2,112 72 0,038

ne 14 2,57 0,85

Odgovarjanje ob 
uporabi iztočnic

da 60 3,07 0,95
2,514 0,117 2,133 72 0,036

ne 14 2,43 1,22

Opazovanje jezikovnih 
koščkov

da 60 3,00 0,86
2,110 0,151 1,885 72 0,063

ne 14 2,50 1,02

Obnova vsebine ob 
uporabi kolokacij

da 60 3,12 0,88
0,048 0,827 0,943 72 0,349

ne 14 2,86 1,10
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V tabeli 12 opazimo tudi rezultate t-preizkusa za primerjanje razlik med sku-
pinama glede uporabe prvin leksikalnega pristopa pri pouku angleščine kot stro-
kovnega jezika. Pri prvih petih trditvah v tabeli lahko opazimo, da je statistična 
pomembnost F-preizkusa homogenosti varianc manjša od 0,05, kar pa pomeni, da 
so razlike med variancama obeh skupin statistično pomembne. Poglejmo bolj po-
drobno. Pri prvi navedeni trditvi lahko opazimo, da je P manjša od 0,05. Varianci sta 
neenaki. Vendar pa je vrednost 2P večja od 0,05. Pri drugi navedeni trditvi tudi ugo-
tovimo, da sta varianci neenaki. Statistična pomembnost F-preizkusa homogenosti 
varianc je manjša od 0,05. Iz stolpca 2P pa je razvidno, da je 2P večja od 0,05. Tudi 
pri tretji, četrti in peti trditvi lahko ovržemo hipotezo o enakosti varianc. Pri vseh 
trditvah je vrednost 2P večja od 0,05. Iz tega sklepamo, da ni statistično pomembnih 
razlik med aritmetičnimi sredinami obeh skupin.

Pri šesti in sedmi navedeni trditvi pa je situacija drugačna. Statistična pomemb-
nost F-preizkusa homogenosti varianc je večja od 0,05. Varianci skupin sta enaki. 
Če pa pogledamo v stolpec 2P, ugotovimo, da je P manjša od 0,05. To pa pomeni, da 
obstajajo statistično pomembne razlike med aritmetičnima sredinama skupin. 

Hipotezo 9, ki pravi, da obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji, ki 
uporabljajo, in tistimi, ki ne uporabljajo leksikalnega pristopa, zavrnemo, razen pri 
šesti in sedmi postavki, navedeni v tabeli. 

Ugotovimo lahko, da učitelji, ki poznajo leksikalni pristop pri delu s strokovni-
mi besedili, bolj uporabljajo prvino dopolnjevanja znotraj kolokacij in prvino odgo-
varjanja na vprašanja ob iztočnicah, kot tisti, ki leksikalnega pristopa ne poznajo.

4. Sklep

Iz opravljene raziskave in analize rezultatov lahko sklepamo, da med učitelji 
angleščine kot strokovnega jezika obstaja velika odprtost za spreminjanje vsakdanje 
prakse, predvsem zaradi potreb, ki se pojavljajo pri delu z dijaki. 

Če pogledamo rezultate raziskave, lahko ugotovimo, da bi pri učenju in pou-
čevanju angleščine kot strokovnega jezika morali ob uporabi strokovnih, avtentič-
nih besedil dijakom pomagati razvijati predvsem tiste strategije branja, ob katerih 
bodo prebrano besedilo lažje razumeli in interpretirali. Prav tako bomo morali uči-
teljem omogočiti, da se bodo seznanili z osnovnimi principi priprave avtentičnih 
strokovnih gradiv, ki morajo biti motivacijska, opozarjati na kulturno različnost, 
predvsem pa upoštevati dijakovo strokovnoteoretično predznanje in spodbujati nje-
govo sposobnost samostojnega dela. Prav tako se nekoliko premalo zavedamo, da 
strokovni jezik uporabljamo v sporazumevalne namene. Zato moramo dijake naučiti  
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opazovanja jezikovnih koščkov oziroma kolokacij in jim omogočiti, da bodo le-ti 
postali del njihovega mentalnega leksikona.

Iz rezultatov raziskave lahko tudi sklepamo, da učitelji, ki strokovni jezik učijo 
različno število let, skušajo pri delu z besedili uporabljati tiste strategije branja, ki 
jih priporoča tudi stroka, čeprav večinoma prevladujejo strategije branja, ki jih upo-
rabljamo na vseh stopnjah učenja splošnega jezika. Prav tako lahko sklepamo, da 
se učitelji zavedajo tako pomembnosti vključevanja strokovnoteoretičnega znanja 
v pouk angleščine kot strokovnega jezika, kakor opozarjanja na raznolikost kultur. 
Glede prve postavke velja povedati, da bomo morali svoja prizadevanja za vključe-
vanje omenjenega znanja povečati, saj bodo dijaki le tako lažje premagovali ovire 
in bodo kasneje bolj konkurenčni pri iskanju zaposlitve. 

Raziskava žal ni zajela rezultatov dela z besedili ob uporabi različnih strategij 
branja, prvin leksikalnega pristopa, vendar pa lahko iz lastnih izkušenj ugotavlja-
mo, da so dijaki bolj motivirani za delo pri pouku, če jim omogočimo, da uporabijo 
svoje strokovno znanje, poznavanje strokovnih vsebin in zato nimajo večjih težav z 
razumevanjem vsebine, lažje izražajo misli in argumente.
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