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Prolog 
 
 
Ena od veljavnih sestavin ohranjanja prometne varnosti so usposobljeni učitelji šol vožnje, ki 
so sposobni druge poučiti o vseh potrebnih znanjih, spretnostih in ravnanjih za vožnjo motornih 
vozil, naučiti zaznavati in upoštevati tveganja pri vožnji in naučiti primernega obnašanja v 
prometu ter nujnega sodelovanja z drugimi udeleženci. 
 
Ko bo učitelj vse svoje znanje prenesel na kandidata za voznika, bo preko njega prispeval k večji 
prometni varnosti, k večji pretočnosti prometa in k čistejšemu človekovemu okolju. 
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I. DEL 
 
 
 

DELO UČITELJA ŠOLE VOŽNJE  
 
Naloga učitelja je v tem, da preda človeštvu dinamičnega in varnega voznika. Od učiteljev 
vožnje se pričakuje, da imajo izoblikovan svoj odnos in obnašanje do prometne varnosti, 
razumejo nujnost obstoja pravil in predpisov o prometu in razumejo izjemen pomen 
medsebojnega sodelovanja prometnih udeležencev.  
 
Kaj je vsebina dela učitelja šole vožnje 
 
To je varna vožnja motornega vozila in primerno ravnanje voznika. Kandidatu za voznika mora 
biti kot učitelj zgled varnega in predvsem odgovornega udeleženca cestnega prometa. 
 
Kako deluje učitelj vožnje 
 
Pri svojem kandidatu za voznika mora najprej poznati: 
- njegov odnos do življenja in način njegovega življenja,  
- njegov odnos do same vožnje in način njegove vožnje, 
- njegovo vožnjo v konkretnih prometnih situacijah, 
- njegovo obvladovanje motornega vozila; 
kar vse vpliva na način in hitrost poučevanja. 
 
Učitelj svoje znanje prenaša na kandidate za voznike z veščinami in metodami poučevanja, tako 
da: 
- prilagodi tempo usposabljanja kandidatovemu dojemanju, 
- temu primerno oblikuje kandidatovo učno uro (artikulacija učne ure), 
- uporablja ustrezna učna načela, metode in pripomočke, 
- je kandidatu zgled primernega voznika. 
 
 
 

KAJ POUČEVATI 
 
Osebnostni pogoji za vožnjo 
 
Učitelji šol vožnje morajo v prometu poznati: 
- socialne interakcije (medsebojni odnosi) v prometu,  
- voznikovo vedenje (predvidevanje, zaznavanje tveganja, sprejemanje odločitev), 
- tehnične aspekte vožnje; 
- vsebine usposabljanja za vožnjo in načine poučevanja.  
 
Navedena področja lahko opišemo na modelu nivojske matrike (GDE matrika; GDE = Goals for 
Driver`s Education), kjer so razporejeni hierarhično. Lahko pa jih zaradi preglednosti razvrstimo 
piramidalno.  
 
Na cilje in odločitve za vožnjo vpliva presoja, zakaj, kje, kdaj in s kom opravljamo neko vožnjo: 
zakaj smo se odločili za avtomobil in ne za avtobus, zakaj za dnevno ali nočno vožnjo, zakaj za 
vožnjo v prometnih konicah, zakaj za vožnjo v dežju ali snegu, zakaj smo se odločili za vožnjo, 
čeprav smo pili alkoholne pijače, čeprav smo utrujeni ali pod stresom.  
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Sposobnost za vožnjo v prometnih situacijah pomeni, da mora biti voznik sposoben prilagoditi 
svojo vožnjo stalnim spremembam v prometu in biti sposoben identificirati možne nevarnosti.  
 
Tehnika vožnje pa je odvisna od tega, kako voznik z vozilom upravlja. Voznik ve, kako speljati, 
menjavati prestave, tako da je sposoben upravljati vozilo v prometu, obvladati pa tudi mora 
sestavljene, včasih neznane postopke, kot je preprečevanje zdrsa pri slabem oprijemu. Poznati 
mora funkcioniranje in koristi sistemov za preprečevanje poškodb, kot so varnostni pasovi in 
zračne blazine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bistveni elementi usposabljanja voznika 

 
Znanje in spretnosti Dejavniki tveganja Samopresoja 

Osebne 
značilnosti, 

želje in 

zmožnosti 

• življenski  stil 

• norme vrstnikov 

• osebne vrednote in 

norme 

• iskanje senzacij 

• prilagajanje na 

pritisk okolja 

 

• kontroliranje 

nagibov 

• nagibi  za tveganje 

• osebne značilnosti 

tveganja 

 
Vsebina poti in 

njena ocenitev 
 

• izbira smeri poti 

• ocenjen čas vožnje 

• ocenjena nujnost 

potovanja 

• fiziološki pogoji 

voznika 

• socialni odnosi in 

sopotniki v vozilu 

• osebne 

sposobnosti 

načrtovanja 

• tipični motivi za 

tveganje med 

vožnjo 

 
Obvladovanje 

prometnih 

situacij 
 

• uporaba prometnih 

pravil 

• opazovanje in 

uporaba signalov 

• predvidevanje 

dogajanja 

• ranljivi prometni 

udeleženci 

• neupoštevanje 

prometnih pravil  / 

nenapovedano 

obnašanje 

• prenasičenost z 

informacijami 

• težki cestni pogoji 

• močne in šibke 

plati sposobnosti za 

vožnjo  

• oseben stil vožnje 
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Osnovno 

kontroliranje  
vozila (tehnika 

vožnje) 

• kontroliranje smeri 

in lege vozila 

• tehnični vidiki vozila 

• nepravilna uporaba 

varnostnih pasov, 

naslonjala za glavo 

in nastavitve sedeža 

• prenizek pritisk v 

pnevmatikah 

• močne in šibke 

plati osnovnega 

kontroliranja vozila 
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SLIKA: Bistveni elementi usposabljanja voznika 

 
Predpogoji za vožnjo na nivoju 4: voznikovi cilji v življenju in način življenja 
Predpogoji za vožnjo na nivoju 3: voznikove okoliščine in odločitve za vožnjo 
Predpogoji za vožnjo na nivoju 2: voznikova sposobnost za vožnjo v prometnih situacijah 
Predpogoji za vožnjo na nivoju 1: voznikova tehnika vožnje 
 
Nivojska piramida kaže, da imajo predvsem življenjski cilji, način življenja, socialno okolje, spol, 
starost in druge osebnostne lastnosti bistven vpliv na sposobnosti in obnašanje voznika pri 
vožnji.  
 
N.B.: Osebnostni pogoji za vožnjo na zgornjem nivoju piramide vplivajo na zahteve pri vožnji, 
odločitve in obnašanje na nižjem nivoju. 
 
Učitelj mora predočiti kandidatu za voznika, kako njegovi osebnostni pogoji za vožnjo na višjem 
nivoju piramide vplivajo na njegove zahteve, odločitve in obnašanje na nižjem nivoju. 
 
 
Usmeritve za poučevanje glede na pogoje vožnje na nivoju 4 piramide (cilji v življenju in 

način življenja) 
 
Poznavanje nivoja »cilji v življenju in način življenja« učitelju šole vožnje pomaga razumeti, kako 
različni osebni in socialni pogoji vplivajo na obnašanje posameznika kot voznika. Obnašanje 
voznika in njegova udeleženost v prometnih konfliktih sta povezani z dejavniki, kot so: 
voznikova starost, spol, osebnost, življenjski stil, življenjske vrednote, prirojene sposobnosti za 
vožnjo, socializacija v mladosti, družbeni položaj, izobrazba in prijatelji ter znanci.  
 
 
Usmeritve za poučevanje glede na predpogoje vožnje na nivoju 3 piramide (okoliščine in 

odločitve za vožnjo) 
 
Poznavanje nivoja »okoliščine in odločitve za vožnjo« da učitelju šole vožnje znanje o varnih in 
nevarnih osebnih možnostih, ko vozniki načrtujejo vožnjo z avtomobilom. Vožnjo je potrebno 
planirati z ozirom na kam, kdaj, kako in pod katerimi pogoji ter zakaj je sploh treba vožnjo 
izvesti. To znanje lahko učitelj uporabi, da opogumi kandidata za voznika, naj vožnjo načrtuje 
varno in prijazno do prometnih soudeležencev ter okolja in, če je možno, naj se izogiba vožnji 
pod nevarnimi pogoji, kot so: gost promet, slabo vreme, neugoden dnevni čas, stanje 
alkoholiziranosti in utrujenost, neprimerni sopotniki. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

                                            1 
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Usmeritve za poučevanje glede na pogoje vožnje na nivoju 2 piramide (sposobnost za 

vožnjo v prometnih situacijah) 
 
Poznavanje nivoja »vožnja v prometnih situacijah« pomeni možnost razvijanja znanja o vožnji 
avtomobila v konkretnem prometu. To znanje temelji na poznavanju prometnih pravil, 
zaznavanju tveganih situacij in poznavanju vzorcev nevarnega ravnanja. Kandidat za voznika se 
mora tudi naučiti, da vozi na varen in okolju prijazen način, v sodelovanju z ostalimi uporabniki 
ceste, v različnih prometnih situacijah in pod različnimi okoliščinami. Kandidata je potrebno tudi 
naučiti sposobnosti predvidevanja, zaznavanja tveganja in vožnje s takimi varnostnimi mejami, 
ki so potrebne za izognitev vpletenosti v kritične situacije.  
 
 
Usmeritve za poučevanje glede na pogoje vožnje na nivoju 1 piramide (tehnika vožnje – 

obladovanje vozila) 
 
Poznavanje »tehnike vožnje vozila« pomeni, kako manevriramo z vozilom na varen in okolju 
prijazen način. To pomeni: veščine kontrole vozila (speljevanje, zaviranje, upravljanje, 
prestavljanje), kontrolo vozila pri slabem oprijemu, kontrolo vozila pri visoki hitrosti, vpliv 
fizikalnih zakonov na dinamiko vozila in njegovo gibanje. 
 
Vsi nivojski pogoji vplivajo na motive in odločitve, ki vodijo voznika pri obnašanju pri vožnji. Pri 
mladih voznikih je to velikokrat v obliki neprimerne hitrosti, vožnje v pijanosti, neuporabi 
varnostnih pasov in v drugih oblikah nevarnega obnašanja. Pri moških ali ženskah vožnja izraža 
način samoizražanja, kar vpliva tudi na (ne)izpostavljanje nevarnim situacijam. Vemo, da imajo 
ženske v splošnem bolj previden stil vožnje, kar tudi zmanjšuje njihovo tveganje. Ženske so 
varnejše in preudarnejše pri vožnji, toda slabše na primer pri tehničnih značilnostih vožnje, kot 
je parkiranje avtomobila. 
 
Ni dovolj, da učitelj kandidatu zagotovi znanja in veščine vožnje, razumevanje pomembnosti 
sprejemanja pravilnih odločitev in prisvojitev varnega načina vožnje. Razviti mora tudi voljo 
kandidata za voznika, da sledi tem dosežkom. 
 
 
Razlike med tradicionalnim in sodobnim poučevanjem vožnje 
 
Poučevanje voznikov se tradicionalno ukvarja z osredotočenjem na sposobnost za vožnjo po 
prometnih pravilih in na tehniko vožnje. Mnogi kandidati za voznike v izbiri načina vožnje niso 
usposobljeni glede na svoje cilje v življenju in način življenja ter glede na cilje in odločitve za 
vožnjo. Največji poudarek pri usposabljanju je še vedno na upravljanju vozila in na prometnih 
pravilih, kar je zgodovinska osnova za usposabljanje voznikov.  
 
Zmožnosti in pogoji za vožnjo na višjem nivoju vplivajo na odločitve in obnašanje voznika na 
nižjem nivoju. Cilji v življenju in veščina življenja je predpogoj za izbire, ki potekajo na nivoju 3 
in za izbire, kako se vozi avtomobil, kar opredeljuje nivo 2 in 1. Pri tradicionalnem pristopu  sta 
najbolj pomembna nivoja 1 in 2. Ko se je tradicionalen pristop prvikrat pojavil, prometna 
varnost še ni bila tako pomembna kot je danes. Takratna prioriteta je bila sposobnost uporabljati 
vozilo kot učinkovito sredstvo za prevoz ljudi in blaga. Kasneje se je pojavil še varnostni dejavnik 
vožnje, vendar v poučevanju voznikov ni našel pravega mesta.  
 
Učitelji šol vožnje morajo poučevati kandidate za voznike ob upoštevanju pogojev za vožnjo vseh 
štirih piramidalnih nivojev. Jasno je, da zgodovinski sistem poučevanja voznikov, ki smo ga 
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omenili, vsebinsko ne prekriva vse piramide. Učitelji se morajo zavedati pomembnosti in 
hierarhičnosti vseh nivojev, ker vsi vplivajo na način voznikove vožnje.  
 
Navedena strategija poučevanja postavlja varnost vožnje pred mobilnost oziroma pretočnost 
prometa. 
 
 
 

KAKO POUČEVATI 
 
Prilagajanje poučevanja osebnostnim lastnostim kandidata in njegovemu predznanju 
 
Osebnostne lastnosti, ki označujejo posameznika, se od človeka do človeka razlikujejo. 
Inteligentnost, ki jo malce poenostavljeno lahko opišemo z zmožnostjo analize, sinteze in 
sklepanja, je temeljni pogoj (in kriterij) za voznika motornega vozila. Čeprav so druge 
sposobnosti večinoma tesno povezane z inteligentnostjo, pa ta povezava ni linearna. To pomeni, 
da se pri različnih ljudeh kljub relativno enaki stopnji inteligentnosti lahko posamezne 
sposobnosti, zlasti motorične, tudi bistveno razlikujejo. Zato ni nič nenavadnega, če se tudi pri 
visoko inteligentnem človeku pojavijo določene težave pri učenju vožnje, zlasti pri obvladovanju 
vozila.   
 
Glede na različne sposobnosti seveda različni ljudje različno hitro obvladajo učenje vožnje in se 
naučijo voziti motorno vozilo. Zato mora učitelj vožnje prilagajati intenziteto poučevanja in 
hitrost napredovanja sposobnostim kandidata, pri napredovanju pa mora upoštevati le njegovo 
znanje, ne pa tudi čas, ki ga je potreboval, da je to znanje osvojil.      
 
 
Razvijanje in vzgajanje odgovornih voznikov 
 
Učitelji šol vožnje morajo zahtevati od kandidatov odgovornost, ki jo prevzemajo v prometu. 
Naloga učiteljev je razviti odgovorne voznike in kandidatom morajo pomagati spoznati, da je 
samopresoja in vožnje njihova vseživljenska naloga. Pomagati jim morajo razviti varno filozofijo 
vožnje. 
 
Model nenehnega razmišljanja o vožnji in sprejemanje odločitev o ravnanju pri vožnji je 
naslednji: 
 

MISELNI MODEL 
KANDIDATA 

REAKCIJA KANDIDATA SPREJETI MODEL KANDIDATA 

razmišljanje o vožnji pozitivna ali negativna: odločitev 
 to ravnanje je (ni) 

primerno 
o ustreznem ravnanju 

↑                    ←     FILOZOFIJA VOŽNJE          ←               ↓ 
 
 
 

POTREBNE VEŠČINE  POUČEVANJA  
 
Ljudje, ki veliko vedo in znajo, niso nujno dobri prenašalci svojega znanja. Sposobnosti, kot so: 
- odličen v komunikaciji; 
- dobro sodelujoč; 
- primernega obnašanja in delovanja, 
so torej osnovne zahteve, da je učitelj vožnje uspešen pri opravljanju svojega dela. 
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Učitelj šole vožnje ima možnost širokega razpona uporabe metod poučevanja. Te metode mu 
omogočajo, da med poučevanjem dosega učne cilje, ob tem pa spoštuje oziroma se prilagodi 
individualnim potrebam vsakega kandidata.  
 
Učitelji morajo biti sposobni ne samo prenašati znanje, ampak tudi nagovoriti vedenje na 
najvišjem nivoju pogojev za vožnjo (nivo 4). Kandidatu morajo krepiti samoocenitev njegovih 
veščin, da ne bo zašel v nevarno pretirano samozaupanje. Posamezniki, ki lahko realistično 
ocenijo lastno obnašanje, so v stanju »samozavedanja« in posledično se obnašajo mnogo bolj 
varnostno sprejemljivo.  
 
 
Aktivno poučevanje 
 
Aktivno poučevanje zajema vse metode poučevanja, kjer učenec igra aktivno vlogo. Glavni 
namen aktivne vloge je, da se učenec čuti odgovoren za učni proces. Izrazita metoda, ki jo lahko 
uvrstimo med aktivno poučevanje, je »coaching«.  
 
 
»Coaching« 
 
To je vodenje kandidata za voznika, na način, da sam odkrije rešitev in jo potem tudi uporabi. 
Učitelj vprašuje kandidata, kaj bi bilo smotrno, da stori v določeni prometni situaciji. Kandidat 
podaja odgovore na osnovi svojega predhodnega znanja. 
 
Osnovni pristop pri coachingu je torej postavljanje vprašanj. To je nasprotna metoda, kot jo 
uporabljamo pri tradicionalnem poučevanju, kjer učitelj pretežno prikazuje. »Coaching« je 
optimalna metoda za učenje na višjih nivojih matrike. V začetni fazi usposabljanja za voznika je 
primerna za formiranje kandidatovih stališč do tveganja (nivo 3 nivojske piramide). Kandidat za 
voznika se mora zavedati, da je potrebno sprejemati odločitve in da so posledice njegovih 
odločitev popolnoma v njegovi odgovornosti. 
 
Coaching je namenjen izboljšanju kandidatovega samozavedanja. Če, na primer, kandidat za 
voznika spregleda pešca na prehodu za pešce, ni dovolj samo, da se to komentira, ampak je 
potrebno tudi vprašati, kaj bi bil lahko vzrok tega spregleda. Po tej diskusiji bo kandidat za 
voznika sposoben razviti strategije za bodoče ravnanje v podobnih situacijah. Coaching pomaga 
aktivirati kandidatove lastne vire, da najde rešitve. 
 
Naslednja načela coachinga naj bi bila navzoča v misli učitelja: 
 
s poučevanjem s pomočjo prikazovanja s coachingom 

…obravnavate lahko konkretno učno snov …lahko vodite učni proces 
…izvajate določeno vsebino …opogumljate individualni razvoj kandidata 
…uporabljate učni material …diskutirate o izkušnjah in jih analizirate 
…prenašate svoje znanje …vplivate na pravilna prepričanja in stališča 

    kandidata 
…obstoja samo ena resnica …prikažete nekaj vidikov ravnanja 
…kandidatu lahko pokažete …lahko pripovedujete in prikažete 
…lahko prikažete samega sebe …kandidata srečate z njegovimi resničnimi 

    interesi in radovednostmi 
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Pomembni poudarki za coaching: 
- odgovorni ste za postavljanje pravilnih vprašanj, kandidat za voznika pa za pravilne 

odgovore; 
- neko stvar vam pokaže vaš kandidat; 
- poslušate, ko kandidat razlaga; 
- diskusijo vodite in ustvarjate zaključke v soglasju s kandidatom, ob tem pa sprejemate, da se 

kandidat sam odloči, kateri zaključek bo sprejel (ali ne). 
 
 
Poučevanje, usmerjeno na problem: 
 
Kandidat mora poznati problem, na katerega naleti pri učenju. Bolj kot je kandidat vključen v 
reševanje problemov, ki jih ima v procesu svojega usposabljanja za voznika, bolj se čuti 
odgovornega za svoj napredek.  
 
 
»To bi lahko bil jaz« metoda: 
 
V prometu lahko nastane množica konfliktov. Če se postavimo v vlogo drugega prometnega 
udeleženca (vživljanje, empatija), ga bolje razumevamo in morda sprejmemo dejstvo, da tudi mi 
delamo napake.  
 
 
Informiranje 
 
K informiranju sodita metodi razlage in pripovedovanja. Razlaga mora biti jasna, razumljiva in 
preprosta. Prilagojena mora biti predznanju In izkušnjam kandidata za voznika. Pripovedovanje 
pa je namenjeno razlagi dejstev ob zbujanju čustev, z namenom motivacije kandidata za voznika.  
 
 
Prikazovanje 
 
Zgled učitelja šole vožnje kot prikaz primernega vedenja in obnašanja, demonstracija pravilnega 
ravnanja v prometu (bodisi teoretična, bodisi praktična), vse navedeno sodi med prikazovanje. 
Prikazovanje je izjemne važnosti pri obravnavi vsebine vožnje in se ga nikakor ne sme izpuščati.  
 
Učitelj lahko demonstrira nek postopek ravnanja s skico, ki jo ima predhodno pripravljeno ali pa 
jo neposredno nariše. S pomočjo skic kandidat lažje in hitreje dojema učno snov. Skice, risbe, 
slike, filmi in modeli lahko pomagajo ilustrirati stvari, ki jih ni možno opazovati neposredno v 
prometu (bodisi ker se odvijajo prehitro ali pa demonstracije ni možno izvesti).  
 
Učitelj obvezno demonstrira vsako ravnanje pri praktičnem upravljanju vozila. Primerne 
demonstracije pomagajo poenostaviti razumevanje kompleksnih situacij in pojavov, naredijo 
kandidate za voznike zainteresirane za podrobnosti in povzročijo, da so težke naloge in teme 
bolj razumljive. 
 
 
Vodenje  
 
Pri kandidatovih poizkusih ustreznega ravnanja z vozilom in obnašanja ga je potrebno voditi, da 
posamezne postopke osvoji na pravilen način. Učitelj šole vožnje lahko kandidata vodi s 
splošnimi inštrukcijami, s sprotnimi napotki, z dodatnimi vzpodbudami, s prepustitvijo izbire 
tempa učenja kandidatu ter s postavljanjem vprašanj. 
 



 JAVNA AGENCIJA ZA VARNOST PROMETA    

 10 

Inštrukcije so informacije, kako je treba neko stvar narediti in kako se to opravi v podrobnosti. 
Za dajanje inštrukcij mora biti učitelj dobro pripravljen, natančen, razumljiv in kratek, posebno 
med vožnjo kandidata. Inštrukcije morajo biti dane v prijateljskem in nevtralnem ozračju. Glavna 
značilnost inštrukcij je, da so dosledne in ne puščajo odprtega prostora za individualno 
razmišljanje. 
 
Dodatne vzpodbude učitelj uporablja, da vzpodbudi kandidata k razmišljanju ali da ga opogumi k 
rešitvi problema. Rešitve naj najde kandidat, ne učitelj. 
 
S prepustitvijo izbire tempa učenja kandidatu učitelj doseže, da se kandidat sam odloči, kaj in 
koliko bo vadil bolj intenzivno. 
 
Kandidat je lahko od učne ure do naslednje učne ure še dodatno motiviran, da pripravi samega 
sebe na naslednjo učno temo, na način, da opazuje druge prometne udeležence, zbira informacije 
ali preprosto razmišlja o naslednji učni temi.  
 
 
Pregledovanje 
 
K pregledovanju kandidatovega učnega procesa sodijo ojačanje, kritiziranje in grajanje, 
posredovanje, poziv na pozornost in poziv na samoocenitev. 
 
Kadar kandidat dejanje pravilno izvede, učitelj to dejanje pozitivno ojači. To opogumi kandidata, 
da ga bo še bolj izvajal.  
 
Nepravilno obnašanje naj bo kritizirano in grajano, z namenom, da se mu izogne v bodočnosti. 
Toda nikoli ni dopustno kritizirati osebe, ampak samo napačno ravnanje oziroma obnašanje! 
Kritiki mora slediti obrazložitev. 
 
Z namenom da prepreči konflikt ali prometno nesrečo, mora učitelj hitro posredovati.  
 
Obrazložitev, zakaj je bilo potrebno posredovanje, mora slediti takoj, ko je nevarnost 
preprečena. Pozivi na pozornost so kombinirani z obrazložitvijo (na primer zakaj bi bilo 
potrebno predhodno bolj paziti). 
 
Učitelj mora kandidata stalno opogumljati, da oceni svoja lastna dejanja in obnašanja. 
Samoocenitev je tudi pomembno orodje, s katerim voznik sam nadaljuje z lastnim učenjem 
vožnje, na podlagi izkušenj, ko že ima vozniško dovoljenje (razvija svojo filozofijo vožnje). 
 
 
Povratne informacije  
 
Povratno zvezo lahko opredelimo kot primerjavo, kakšna je bila neka stvar in kakšna naj bi bila. 
Če v prometu nimamo povratne zveze, lahko to postane problem. Če voznik vozi prehitro brez 
sleherne negativne posledice, mu izguba povratne zveze lažno sporoča, da je njegovo ravnanje 
popolnoma v redu. Splošne povratne informacije iz prometnega okolja cestnemu uporabniku so 
navadno zelo borne. Cestno okolje je tako »slab učitelj«. Pomanjkanje povratne informacije mora 
voznik nadomestiti sam s samooceno svojih veščin.  
 
Med učnimi vajami lahko uporabimo vsako dostopno obliko povratne zveze. Razlikujemo dva 
glavna tipa povratne zveze: 
- klasična povratna zveza: učitelj pohvali vzorec vedenja kandidata za voznika in kandidatov 

trud za izboljšanje vedenja; 
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- napredna povratna zveza: učitelj postavlja kandidatu vprašanja, tako da je slednji sposoben 
ustvariti povratno zvezo samemu sebi. V tem smislu je boljše postavljanje odprtih vprašanj 
(zakaj?, kdo?, kaj?, kdaj?...) kot zaprtih (da ali ne?, isto ali?...). 

 
 
Vožnja s komentarjem 
 
Vožnjo s komentarjem lahko smatramo kot vrsto povratne zveze. Kandidat za voznika sam 
razlaga svoje odločitve za konkretna ravnanja, medtem ko vozi. Poleg svojih misli lahko prikaže 
tudi svoja čustva, tako da situacija postane bolj smiselna in življenjska. 
 
 
Vadenje in ponavljanje 
 
Stalno vadenje zagotavlja, da se znanja in spretnosti skladiščijo v možganih in jih ni možno z 
lahkoto zmotiti, na primer med stresnimi situacijami, kot je vozniški izpit. Ni učinkovito 
intenzivno vaditi neposredno pred izpitom, ker se nove učne vsebine ne morejo skladiščiti v 
možganih, ko je učenec v stresnem položaju. Za vadenje in ponavljanje je najprimernejše 
opuščeno (relaksirano) stanje. 
 
 
Študij primera in študij situacije 
 
Pri študiju primera oziroma situacije se predstavijo konkretni primeri in se analizirajo. Glavni 
namen takega študija je prenesti rezultat analiziranega primera v konkretno znanje in obnašanje 
kandidata za voznika. 
 
 
Učni nastop učitelja 
 
Kaj je potrebno upoštevati pri učnem nastopu? 
 
Prvo pravilo: 
zahteva, da ustvari učitelj kandidatu čim ugodnejšo učno situacijo. To doseže tako, da kandidata 
sprosti in ga motivira za sodelovanje. Učenje ne sme biti mrk in strah zbujajoč dogodek, marveč 
naj se opravlja v kolikor mogoče vedrem ozračju.  
 
Drugo pravilo: 
zahteva primeren osebni pristop k izvedbi poučevanja. Učitelj mora biti dobrohoten in 
potrpežljiv. Zlasti negotove in boječe kandidate mora spodbujati in opogumljati. 
 
Tretje pravilo: 
učitelj mora končno kandidatu razložiti njegov (ne)napredek, kako ga lahko (v primeru slabega 
rezultata) popravi, vse v mirnem tonu in brez nepotrebnih ali celo ciničnih pripomb. Z razlago 
naj kandidat prejme priznanje za svoj trud ali pa vzpodbudo, da svoje napore poveča in svoj 
način usposabljanja izboljša.  
 
 
Kakšen mora biti učni nastop? 
 
Nastop z ustrezno avtoriteto: 
- empatičen (vživljanje v kandidata); 
- s primerno govorico telesa (z mimiko je možno marsikaj izražati). 
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Nastop z ustrezno retoriko: 
- jasna artikulacija govora, 
- pravilnost izražanja, 
- uporaba knjižnega jezika, 
- uporaba strokovnih izrazov. 
 
Nastop z ustreznimi retoričnimi veščinami 
 
Retorične veščine učitelja šole vožnje (umetnost učinkovitega govorjenja) so posebno 
pomembne. Retorične veščine se ne morejo naučiti iz knjige, ampak se jih je potrebno naučiti z 
vajo, ki se ukvarja s pravilnim govorjenjem, izbranim besedjem, pravilno artikulacijo, suverenim 
in uglajenim nastopom, obvladovanjem mimike in gestikulacije ter sposobnostjo govorjenega 
teksta pred posameznikom. Okusno, izbrano in spretno govorjenje ter obnašanje, oblikovanje 
misli, povezovanje in dramatičnost, spretni zasuki, obvladovanje govorne igre, vpletanje 
metafor, upoštevanje ritma, tempa pripovedovanja krasi retorično primernega učitelja. 
 
Čemu posvetiti največ pozornosti? Uvodu, jedru ali zaključku? Najpomembnejša sta uvod in 
zaključek. Možnosti o tem kako začeti, je veliko. Na primer z retoričnim vprašanjem, ne preveč 
oguljenim citatom, zgodbo, ki že ni vsem znana in je vezana na stvar, ki jo razlagamo; skratka, 
treba je biti udaren! Nikakor ne pride v poštev opravičevanje (češ, da ste zamudili), vzdihovanje 
in podobno. Govorjenja nikoli ne zaključimo z vprašanji, temveč s svojim zaključnim 
komentarjem. Zapomnimo si, da kar sliši na začetku in koncu, ostane v poslušalcu najdlje časa. 
 
Dobra retorika učitelja se smatra kot velika pomoč kandidatom za voznike. 
 
 
 

VIDIKI POUČEVANJA 
 
Razmerje med pripravljalno fazo in izvedbo poučevanja 
 

Večino problemov lahko učitelj prepreči z dobro pripravo. Poznati mora strukturo svojih 
učencev, kakšni tipični problemi se lahko pojavljajo v povezavi z njimi. Priprava ne sme postati 
rutina, napravljena enkrat za vselej. Svojo pravo vrednost ima le, če jo učitelj pripravlja sproti za 
vsake nove udeležence. 
 
Zaradi slabe priprave prihaja do vsebinskih napak, do pomanjkljivosti v komunikaciji in do 
pomanjkljivosti pri prenašanju vzgojnih izkušenj. Učenci reagirajo najbolj osebno na probleme, 
ki zadevajo njihov družbeni položaj. Učitelj lahko snov obravnava preveč abstraktno. Znano je, 
da abstraktna vsebina pušča poslušalca nezainteresiranega in ne sproži nobenih psiholoških 
mehanizmov, potrebnih za pomnenje snovi. Učenec mora biti čustveno in intelektualno 
angažiran, sicer podane vsebine ne bodo postale njegovo osebno spoznanje in lastna izobrazba. 
Marsikaj bo morda vedel, znal bo stvari našteti, ne bo pa imel pravega razumevanja, vrednotenja, 
stvari ne bo znal medsebojno povezovati, kritično obravnavati in postavljati v medsebojno 
hierarhijo. Še manj pa bo to znanje vplivalo na njegovo obnašanje.  
 
Znanje dobi s čustvenim elementom nove značilnosti: hitreje se pretvarja v prakso in delovanje v 
skladu z novimi spoznanji. Pri prometnem usposabljanju gre poseben poudarek vzgoji v ožjem 
smislu, to je razvijanju osebnostnih lastnosti za varno ravnanje v prometu in sodelovanje z 
drugimi udeleženci. Vzgojni vpliv pa je odvisen od doseženih čustvenih premikov.  
 
V procesu vzgoje in osveščanja iščejo učenci z lastno iniciativo skupaj z učiteljem pot do rešitev 
in le na ta način izbirajo mned alternativami. Vzgojni vpliv je najbolj učinkovit ob tako imenovani 
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»posredni vzgoji«, kjer vzgajajo neposredni doživljaji, dogodki iz neposrednega življenja. Učitelj 
je torej organizator ustreznih izkušenj in doživetij za svoje učence. S tem pa dobi potreba po 
spoznavanju udeležencev še nove argumente.  
 
 
Govorica telesa« in njen vzgojni vpliv  
 
»Govorica telesa« in njen vzgojni vpliv kompletira vzgojno komunikacijo. Učenci doživljajo 
skupna srečanja na osnovi vsebine, ki jim je običajno verebalno posredovana. Toda velikega 
pomena je tudi tako imenovana »govorica telesa«. Te se učitelj poslužuje podzavestnoin le v 
izjemnih primerih uporabi kako kretnjo, mimiko ali položaj tudi zavestno in s prav določenim 
namenom. Če je govorica telesa podzavestna in spontana, je tudi učitelj ne more posebej 
kontrolirati. Iz nje izžareva splošen odnos učitelja do učencev in do snovi ter medsebojni 
vzpostavljeni odnosi z učenci. 
 
Tako kot se učitelj z govorico telesa izraža podzavestno in neposredno, jo tudi učenci sprejemajo 
podzavestno in spontano; njenih vplivov se zelo težko otresejo, pa naj se učitelj še tako trudi, da 
bi jim z besedamo dokazal, da nimajo prav, da njihov dojem ni odraz resničnosti, da so ga 
nepravilno razumeli in podobno. Pečat govorice telesa, vtis, ki ga s svojim obnašanjem napravi 
učitelj na svoje učence, je primarnejši od besede in ima močnejši vzgojni vpliv v pozitivnem ali 
negativnem smislu kot pa gole besede. Govorica telesa, s katero bo učitelj pritegnil svoje učence, 
bo sodelovala bolj vidno kot še tako dobro pripravljena in na videz tudi natančno izpeljana 
razlaga, razgovor in prepričevanje. 
 
Tako je vzgojni vpliv učitelja na področju govorice telesa občutljiv in v nevarnosti, da spodleti.  
Še tako optimistične izjave učitelja, ki se sicer mrko drži, poveša glavo, mu roke mrtvo visijo ob 
telesu in ima nekoliko upognjen hrbet, ne bodo nič zalegle. Učenci bodo spregledali, da je bil 
njegov govor poln optimizma in zanosa. Izdala ga je govorica telesa.  
 
 
Prenašanje učiteljevega razpoloženja 
 
Vodilna vloga učitelja v učni situaciji vpliva na enosmerni prenos neverbalno izraženega 
razpoloženja od učitelja na učence. To pomeni, da bodo predvsem učenci sprejemali in bili 
pozorni na vsako potezo učitelja, manj pa do svojih součencev. Indiferenten odnos učitelja do 
snovi, zainteresiranost ali pa nezainteresiranost, avtokratski odnos ali pa težnja k partnerskim 
odnosom do učencev se bo hitro prenesla od predavatelja na udeležence.  
 
Eden najbolj vidnih izrazov neverbalne govorice je pri učiteljih mesto, ki ga med poučevanjem 
zavzamejo. Nekateri učitelji se postavijo pred skupino in stojijo. S svoje točke se ne premaknejo 
in ves čas stoje tako, da zviška gledajo na učence. Govorijo v prostor pred seboj, kot da bi tam ne 
bilo nikogar. Pazijo predvsem na vsebino snovi in na formalno pravilnost izvajanih misli. 
Podajajo in razčlenjujejo bistvo, konkretnih primerov pa skoraj ne uporabljajo. Iz njihove 
verbalne in neverbalne govorice je vidno, da želijo do učencev zadržati avtokratski, vzvišen 
odnos. 
 
Učno situacijo pa olajša že, če se učitelj vsede za mizo, še bolj pa, če sede neposredno med 
učence. Ko učitelj zapusti svoj frontalni položaj, doživljajo v začetku učenci in učitelj neugodje in 
negotovost. V novi poziciji pa lahko učitelj ne samo pokaže, kaj zna, ampak tudi, kaj doživlja. 
Naklonjenost, navdušenje in soglasje, pa tudi negativna stališča, odpor in zavračanje bo prenašal 
na učence. 
 
Marsikaj pa komunikacijo zavira. Če je snov podana nejasno, zapleteno, prezahtevno in 
neustrezno predznanju in izkušnjam. Če je že itak neprivlačna vsebina predstavljena na 
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neprijeten način. Komunikacija med učiteljem in učencem pomeni intimen odnos medsebojnega 
razumevanja in kot taka je občutljiva na zunanje vplive. Odvisna je tudi od učenca: nekateri se 
bodo težje odprli za medsebojno komunikacijo – negotovi učenci z malo samozaupanja, učenci iz 
težavnega socialnega okolja.  
 

 

Evaluacija znanja 
 
Napredek v poznavanju učne snovi zanima učitelja in učenca. Preverjanja znanja si ne smemo 
predstavljati kot nekaj, kar bi obvezno bilo na koncu, kot zadnja faza učenja, ampak mora 
spremnljati učenje sproti. Tako postane preverjanje znanja najpomembnejša povratna 
informacija, ki jo dobi učitelj o učencu, pa tudi učenec sam o sebi in lastnem napredku. Znanje 
bomo torej preverjali večkrat, že kmalu po prvih učnih urah. 
 
Primerjanje učenca z njim samim je edino pravilno preverjanje njegovega znanja. To pomeni 
primerjavo s prejšnjim stanjem njega samega. Učitelja ne bodo zanimali samo uspehi pri 
preverjanju znanja, ampak tudi neuspehi. Slednjim bo posvetil več pozornosti, saj jih bo moral 
podrobneje analizirati, da bo odkril izvor neuspeha. Preverjanje znanja bo dopolnjeval  s 
samopreverjanjem pri učencu.  
 
 
Preverjanje znanja 
 
Preverjanje je namenjeno ugotavljanju razumevanja posredovane učne snovi in ni enako 
ocenjevanju. Učitelj preverja znanja, spretnosti in navade pred, med in ob koncu posredovanja 
učne snovi. S preverjanjem med posredovanjem nove učne snovi učitelj ugotavlja razumevanje 
učne snovi in analizira ter odpravlja vzroke, zaradi katerih kandidat učno snov slabo razume ali 
ne razume. 
 
Preverjanje kandidatovih znanj in spretnosti učitelj vožnje lahko doseže z uporabo dveh 
didaktičnih pripomočkov: video kamere in »karte usposobljenosti«. Posnetek na podlagi video 
kamere služi kot povratna informacija o kandidatovi usposobljenosti in orientacija, ali je 
kandidat že sposoben za samostojno in varno vožnjo. Karti usposobljenosti pa se dejansko 
uporabljata dve: eno ima učitelj vožnje in eno kandidat za voznika. Obe služita za preverjanje: 
kandidat na podlagi svoje karte usposobljenosti preverja samega sebe in opaža, katero vajo 
usposabljanja oziroma katere elemente vožnje mora še ponavljati.  
 
Karta usposobljenosti (»evidenca odličnosti kandidata za voznika«) 
 
Usposabljanje kandidata za voznika je mogoče vsebinsko razgraditi na posamezne elemente 
vožnje (npr. speljavanje in ustavljanje vozila, …, vožnja po križiščih, …obračanje, … parkiranje 
…). Vsak element vožnje je mogoče obravnavati kot samostojen segment poučevanja. Vsak 
posamezen element vožnje mora kandidat za voznika obvladati »do odličnosti«, če želimo 
končno usposobljenost za samostojno varno vožnjo. 
  
Stalno preverjanje se izvaja na vsaki vaji učnega programa. Zlasti na stopnji pridobivanja novega 
znanja učitelj šole vožnje najprej preveri, ali je kandidat učivo dojel in doumel, in šele potem 
krene dalje. To, da učitelj med usposabljanjem opazuje, kako kandidat sodeluje (dojema, posluša, 
vprašuje, odgovarja, ravna) služi občasnemu preverjanju.  
 
Za preverjanje kandidatovega znanja in spretnosti »do odličnosti« je predvsem primerna »karta 
usposobljenosti«, ki služi za analizo usposobljenosti kandidata za izvedbo posameznega 
elementa vožnje. Lahko se uporabljata dve karti usposobljenosti; eno izpolnjuje skupaj s 
kandidatom učitelj in druga, ki jo izpolnjuje kandidat sam. Z manjšo karto kandidat ocenjuje 
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samega sebe in kasneje premisli, katere elemente vožnje in koliko mora še ponavljati. Učitelju pa 
večja karta služi kot povratna informacija o kandidatovem znanju posameznih elementov vožnje 
in kot kontrola, katere elemente vožnje (vaje) mora kandidat še ponavljati. 
  
Elementi vožnje so na karti usposobljenosti označeni z gradacijo »D / O / B / R / O«. Ko kandidat 
izvede element vožnje, učitelj s številom oznak »X« označi kandidatovo trenutno usposobljenost 
(možna je od ena do pet »X-ov«). Dokler kandidat ne zbere vseh pet možnih oznak »X«, je 
element vožnje  nujno v naslednjih učnih urah ponavljati. 
 
Analizo usposobljenosti s pomočjo karte je možno izvajati kadarkoli med učno uro. Poudariti je 
potrebno, da karti služita samo za samokontrolo kandidata in za povratno informacijo učitelju, 
ne pa za ocenjevanje kandidata. 
 
Navajamo primer karte usposobljenosti (naslednja stran: SLIKA), ki ima vsebino vožnje 
strukturirano smiselno za preverjanje kandidatovih znanj, pridobljenih spretnosti in obnašanja. 
Ker navedena karta usposobljenosti onemogoča nedoslednost pri obdelavi posameznih vaj 
(učitelj z zadnjim »X-om« jamči za kandidatovo usposobljenost pri posameznemu elementu 
vožnje), je njena uporaba zaradi lahke kontrole stopnje kandidatove splošne usposobljenosti 
(manjkajoči »X-i« v zadnjih stolpcih) zelo priporočljiva. 
 
Ocenjevanje je - za razliko od preverjanja - vrednotenje doseženega znanja, spretnosti in navad, 
ki ima kot svoj rezultat opisno ali števično oceno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 JAVNA AGENCIJA ZA VARNOST PROMETA    

 16 

 
 
 
PRIPRAVA NA VOŽNJO D O B R O 
Položaj sedeža x x x x x 
 
Namestitev varnostnih pasov 

     

Nastavitev naslonjal za glavo      
Nastavitev vzratnih ogledal      
Popravilo okvar      
 
TEHNIKA VOŽNJE     D O B R O 
Upravljanje vozila      
Parkiranje      
Obračanje      
Vzratna vožnja      
Vožnja v klanec      
 
OPAZOVANJE PROMETA     D O B R O 
Vključevanje x x x x  
Sprememba lege  x x    
Križišče       
Prehitevanje / vožnja mimo       
Pešci       
Vidljivost      
Stalnost opazovanja      
 
PROMETNI PREDPISI      D O B R O 
Znaki / označbe       
Prometna pravila        
Razvrščanje        
Hitrost        
Uporaba luči        
Uporaba smernih utripalk      
 
PROMETNA IZKUŠENOST      D O B R O 
Predvidevanje        
Primernost vožnje         
Pretesna vožnja         
Dinamika vožnje         
Etika / kultura vožnje         
 
 

SLIKA: Karta usposobljenosti kandidata za voznika 

 
 
 
 
 

 
 
 



 JAVNA AGENCIJA ZA VARNOST PROMETA    

 17 

II. DEL 
 
 
 

DIDAKTIKA KOT ZNANSTVENA DISCIPLINA 
 
Didaktika izvorno pomeni poučevanje (grš. didaskein = poučevati). Izraz se pojavlja že v 17. 
stoletju. Namesto izraza »didaktika« nekateri avtorji uporabljajo druge izraze kot sta splošna 
metodika ali teorija pouka. S pojavom pouka kot izrazne oblike poučevanja se sčasoma oblikuje 
tudi poseben poklic tistega, ki poučuje, to je učitelja. Tako pride do prvih začetkov pouka kot 
organiziranega procesa poučevanja. 
 
Z razvojem sistema poučevanja se začenjajo razlikovati tudi izrazi, predvsem izobraževanje in 
vzgoja, ker po vsebini, nalogah in načinu dela niso istovetni, čeprav se dopolnjujejo. Z 
diferenciacijo izrazov izobraževanja in vzgoje se začne formiranje osnovne strukture 
pedagogike kot znanstvenega področja, ki je znatno širši od samega poučevanja. Didaktiko torej 
ne smemo enačiti s pedagogiko, ker pedagogika kot znanost v širšem smislu vsebuje v sebi tudi 
didaktiko kot samostojno področje.  
 
Vseeno se didaktika danes ne uporablja samo v rednem šolskem sistemu, ampak tudi v drugih 
izvenšolskih oblikah poučevanja (seminarji, tečaji, samoizobraževanje). V procesu poučevanja so 
enotne zakonitosti poučevanja, razlike pa so v vsebinah in metodah dela. Zato pravimo, da 
didaktika proučuje splošne zakonitosti izobraževanja. S to definicijo se didaktiki ne odvzame 
vzgojni aspekt, ker v celoti poučevanje ostaja enkraten vzgojno-izobraževalni dejavnik. 
 
 
 

OSNOVNI DIDAKTIČNI POJMI 
 
Didaktika kot znanost razvija svoj sistem osnovnih pojmov. Navedimo jih: pouk, učni proces, 
učitelj, učenec, šola, izobraževanje, usposabljanje, vzgoja, vzgojitelj, gojenec, samovzgoja, 
predvzgoja. Ker je pouk, poučevanje vzgojno-izobraževalni proces, so navedeni pojmi med seboj 
ozko povezani. Ker didaktika proučuje zakonitosti izobraževanja, je potrebno predvsem 
pojasniti sam pojem izobraževanja. 
 
Izobraževanje kot eno od osnovnih pedagoških kategorij in funkcij zajema znanja in 
sposobnosti, in ne samo eno od te dvojice. Izobražen človek je ta, ki ima znanja in sposobnosti. 
Glede obširnosti znanj in stopnje sposobnosti se razlikujejo stopnje izobraženosti ljudi. 
Izobraženost je kvaliteta osebnosti, določena z njenim znanjem in sposobnostmi.  
 
Usposabljanje pomeni krajše oblike razvoja posameznika. Ker gre pri poučevanju vožnje ravno 
za to, izraz »usposabljanje« uporabljamo tudi pri kandidatih za voznike. 
 
Znanje je sistem ali logični pregled dejstev in generalizacija o objektivni stvarnosti, katero je 
človek osvojil in trajno zadržal v svoji zavesti. Dejstva so konkretnosti oziroma posameznosti o 
objektivni stvarnosti, katere človek spozna po perceptivni poti. Na primer človek vidi blisk, sliši 
grom, začuti vonj plina, okus hrane, toploto ali hladnoto predmetov. To so vse dejstva ali 
posameznosti v objektivni stvarnosti. Razen dejstev znanje obsega tudi poznavanje 
generalizacije ali abstrakcije (pojmi, načela, definicije). Stopnje znanja so: spominjanje, 
prepoznavanje, reprodukcija, operativnost in kreativnost.  
 
Sposobnost je kvaliteta osebnosti, formirana tako, da uspešno opravlja neko dejavnost. Glede na 
različna področja aktivnosti razlikujemo sledeče sposobnosti: 
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- Senzorne (aktivnost čutil); 
- Intelektualne (miselne); 
- Praktične (manuelne); 
- Izrazne. 
 
Razvijanje sposobnosti v didaktiki imenujemo funkcionalna naloga izobraževanja, ker se to 
nanaša na funkcijo osebnosti v delu in življenju.  
 
 
 

POUK IN NJEGOVE NALOGE  
 
Pouk definiramo kot vzgojno-izobraževalni proces, ki poteka v posebnih ustanovah, ob aktivnem 
sodelovanju učitelja in učencev. Bistvo pouka je v tem, da ima: 
- Formativno nalogo, to je ustvari optimalne pogoje za formiranje osebnosti; 
- Informativno nalogo, z racionalno uporabo sistema informacij med poukom; 
- Operativno nalogo, z usmerjanjem pouka od sedanje pedagoške prakse – do nove prakse, ki 

se pojavlja z razvojem stroke in pedagoškimi inovacijami. 
 
Funkcije sodobnega pouka so (splošno gledano) sledeče:  
- Zagotoviti splošno izobraženost, 
- Ustvariti diferencirano poklicno izobraženost. 
 
Funkcionalne naloge pouka so razvijanje sposobnosti, in to čutnih, intelektualnih, praktičnih in 
izraznih. Namen teh funkcij je zagotovitev globalnega cilja izobraževanja, kar je v primeru 
usposabljanja kandidatov za voznike diferencirano: upravljanje z motornimi vozili, in globalno: 
prometna varnost. 
 
Naloge poučevanja kandidatov za voznike: 
- Izgradnja kulturnega in discipliniranega udeleženca v prometu, 
- Izgradnja odgovornega udeleženca v prometu, 
- Usposobiti voznika, da optimalno koristi vozilo, 
- Vzgajati osebnost voznika, ki bo pripravljen pomagati udeležencem prometnih nesreč in v 

primerih okvar vozil, 
- Vzgajati osebnost voznika, ki bo dalje vzgajal s svojim zgledom. 
 
Obseg poučevanja pomeni področje znanja in sposobnosti, ki ga kandidat mora osvojiti, 
globina poučevanja pa globino znanja in stopnjo sposobnosti, ki jo je potrebno v pouku doseči. 
Vrstni red snovi zajema smiselni red nalaganja ene snovi na drugo, tako da dosežemo zaključene 
celote snovi. Vsaka celota ima mesto v vrstnem redu in svojo časovno dimenzijo za realizacijo. Za 
vsako celoto snovi določimo potrebne ure, metode poučevanja in potrebne učne pripomočke.  
 
 
 

DEJAVNIKI POUČEVANJA 
 
Pridobivanje znanja, spretnosti in navad in obnašanj sodi med zavestno in namerno učenje, ki 
ima vedno značaj načrtne in organizirane dejavnosti, poučevanja. Pri poučevanju sodelujejo trije 
dejavniki in oblikujejo celoto, ki jo imenujemo didaktični trikotnik. Sestavljajo jo učenec 
(kandidat za voznika), učna snov (teorija in praksa vožnje) in učitelj.  
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Učenec je tisti dejavnik, zaradi katerega je pouk organiziran. Če gledamo na učni proces s 
stališča učenca, v njem opazimo dve vrsti razmerja: razmerje učenca do učne snovi  ter razmerje 
učenca do učitelja.  
 
Učna snov, učivo, učinkuje na učenca, ga aktivira, budi v njem zanimanje, ga vzpodbuja, da se 
potrudi razumeti, obnavljati, uriti se. Snov učinkuje tudi na čustveno območje učenčeve 
osebnosti, vodi učenca k temu, da vrednoti, si gradi lasten odnos do učne snovi. Sleherni učenec 
osvaja snov na poseben način, v skladu s svojimi individualnimi duševnimi sposobnostmi in v 
skladu s svojim predznanjem. Zato tudi rezultat učenja ni pri vseh učencih enak.  
 
Učitelj vzpodbuja in motivira učence k učenju, pomaga pri osvajanju učiva, vodi učni proces, 
preverja natančnost osvajanja snovi. Učitelj poučuje učence, če pa razmerje med učiteljem in 
učencem opazujemo s širšega vidika, spoznamo, da učitelj tudi vzgaja učenca. Pri razmerju med 
učencem in učiteljem ne gre za enostransko vplivanje. Učenec ni objekt, prilagojen za pasivno 
sprejemanje učiteljevih vplivov. Učenčevo šibkejše ali bolj razvito zanimanje, njegova večja ali 
manjša aktivnost, hitrejši ali počasnejši tempo osvajanja, boljši ali slabši uspeh pri učenju, 
čustveni odnos do učne snovi in do učitelja – vse to učinkuje na značaj in intenzivnost učiteljeve 
aktivnosti.  
 
Pri učencu razlikujemo štiri vrste dejavnikov: 
1. znanje; 
2. končne spretnosti; 
3. izpitno bojazen; 
4. osebnostne dejavnike (npr. učenčevo motivacijo). 
 
K znanju je spada samo znanje, ki ga predpisuje učni načrt, zahteva učitelj ali je podano v knjigi. 
Poleg tega mora učenec za uspešno učenje poznati tudi tehnike učenja. Kdor se uči, naj se nauči, 
kako naj se uči. Sicer je učenje le zbiranje podatkov, ki v najkrajšem času izpuhtijo iz glave.  
Številni učenci dobro poznajo učno gradivo, vendar ga ne znajo izraziti. Drugače povedano: ne 
obvladajo končnih spretnosti. Med govorjenjem se zapletajo, odgovarjajo nekaj drugega, kot bi 
morali, njihovi stavki nimajo ne glave ne repa... 
Izpitno bojazen čuti verjetno vsak učenec med izpitom in po njem. Poleg čustvene komponente 
bojazen vsebuje tudi razumsko, v obliki neustreznih misli. Obe škodujeta pravilnemu prikazu 
znanja.  
Osebnostne dejavnike, ki vplivajo na uspešen prikaz znanja, učenec le stežka spreminja. Še 
najlažje vpliva na motivacijo. Poleg pozitivne poznamo tudi negativno motivacijo. Nanjo vplivajo 
neuspehi in tedaj jo je težko premagati.  
 
 
 

UČNA VSEBINA 
 
Usposabljanje kandidatov za voznike zasleduje naslednje učne vsebine:  
- varna vožnja; 
- kulturni medosebni odnosi v prometu; 
- sodelovanje in solidarnost z udeleženci v prometu. 
 
Kandidat za voznika med usposabljanjem pridobi znanje, spretnost in obnašanje, da lahko: 
- prepozna nevarnost v prometu in oceni njeno resnost; 
- zadostno obvlada svoje vozilo, da ne povzroča nevarnih situacij in da v primeru take situacije 

ustrezno reagira; 
- upošteva prometna pravila, še zlasti tista, ki so namenjena preprečevanju prometnih nesreč 

in ohranjanju tekočega prometa; 
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- prepozna vse večje tehnične okvare na vozilu, še zlasti tiste, ki ogrožajo varnost, in jih da na 
ustrezen način popraviti; 

- upošteva vse dejavnike, ki vplivajo na obnašanje med vožnjo (psihoaktivne snovi, utrujenost, 
slab vid), da bi bil popolnoma sposoben uporabljati vse spretnosti, ki so potrebne za varno 
vožnjo; 

- s primernim upoštevanjem drugih pomaga zagotavljati varnost vseh udeležencev v prometu, 
še zlasti najšibkejših in najbolj izpostavljenih. 

 
Komunikacijska vsebina, potrebna učitelju 
 
Ljudje, ki veliko vedo in znajo, niso nujno dobri prenašalci svojega znanja. Sposobnosti, kot so: 
- odličen v komunikaciji; 
- dobro sodelujoč; 
- primernega obnašanja in delovanja, 
so torej osnovne zahteve, da je učitelj šole vožnje uspešen pri opravljanju svojega dela. 
 
 
 

UČNA SREDSTVA 
 
V učnem procesu se povečuje učinkovitost poučevanja, če se uporabljajo različne metode in 
oblike kakor tudi izbrana učna sredstva (pripomočki, pomagala). Učni pripomočki so predmeti, 
ob katerih si učenci pridobivajo znanje in s uporabo katerih se olajšuje proces poučevanja. 
Razvrščamo jih v demonstracijske pripomočke (slike, sheme, modeli, projekcije, film, risbe) in 
pripomočke za samostojno delo učencev (učbeniki, priročniki, učni listi). 
 
Osnovni demonstracijski pripomoček učitelja vožnje pri praktičnem poučevanju kandidata za 
voznika je »učna mapa«, to je zbirka skic in shem s področja upravljanja z vozilom in vožnje v 
prometu. 
 
Učna sredstva omogočajo ne samo odstranjevanje pretiranega verbalizma v poučevanju, ampak 
tudi konkretizacijo in uspešnejše razumevanje učnih vsebin kot tudi ekonomično porabo časa in 
energije. Učna sredstva aktivirajo čutila učencev, razširijo njegov interes za učno vsebino in 
zagotavljajo večjo koncentracijo njegove pozornosti. Vse to ima važen pomen za razvijanje 
čutnih, miselnih, izraznih in praktičnih sposobnosti učenca.  
 
Osnovna didaktično-metodična zahteva pri prikazovanju (demonstraciji) je naslednja: podobo 
(prikaz, model, sliko) najprej opazovati v celoti, nato po posameznih delih, in to v meri, kot jo 
zahteva učna vsebina.  
 
Učno sredstvo mora biti dovolj veliko in mora resnično odražati stvarnost – objekt, napravo, 
ravnanje – mora biti jasno in enostavnao brez prevelikih podrobnosti. 
Sheme in narisi so likovni izrazi, ki vsebujejo tipične lastnosti nekega objekta. Shemo 
karakterizira enostavnost, kar začetnikom omogoča, da lažje spoznajo bistvene lastnosti 
predmeta ali pojava. 
Skice so najenostavnejši narisi, s katerimi ilustriramo abstraktne pojme in situacije. 
Simulatorji so tehnične naprave, ki prikazujejo različne prometne situacije. Kandidati za voznike 
opazujejo situacije in nanje reagirajo s komandami na simulatorskem mestu. Simulatorji niso 
nadomestilo za praktično upravljanje z vozilom in je njihova uporaba omejena. 
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NAČELA POUČEVANJA  
 
Učna načela (didaktični principi) so osnovne smernice za poučevanje, ki so izpeljana iz 
nesporno veljavnih didaktičnih dognanj. Če jih učitelj pravilno razume in ustrezno uporablja, mu 
omogočajo, da proces usposabljanja uspešno organizira in vodi. Posamezna znanja, spretnosti in 
navade učitelj prenaša na učence ob upoštevanju enega ali več učnih načel.  
 
Vsako od načel poučevanja ima svoje zahteve, hkrati pa se z drugimi povezuje in je z njimi 
sklenjena in smiselna celota. Učitelj naj bi poznal njihove zahteve in o njih temeljito razmišljal, ni 
pa potrebno, da ima v zavesti. Mnogo važneje je, da mu njihova vsebina pride »v meso in kri« in 
da se kaže pri vsakem njegovem koraku poučevanja. V takem primeru načela poučevanja v njem 
živijo ter so njegova »pedagoška vest«.  
 
 
Načelo aktivnosti  
 
Kako učitelj vožnje doseže kandidatovo sodelovanje? To doseže s preprosto vprašalnico »zakaj«  
(?) in kandidatovim odgovorom "zato" (!). Bodoči voznik mora znati opredeliti sleherno dejanje 
v prometu in se popolnoma zavedati, zakaj je potrebno.  
 
To načelo je izpeljano iz fizioloških, psiholoških in socioloških spoznanj o človeku. Živa bitja so in 
morajo biti aktivna, če naj uspevajo. Aktivnost mobilizira učenca, tako da se pri učenju čuti 
vezanega z zahtevami učne naloge ali problema. Aktivnost je zavestna, če učenec jasno ve, čemu 
in zakaj se je treba za določeno dejanje usposabljati.  
 
Pogoj za pravilno doseganje aktivnosti je močna motivacija, kajti z njo dobiva učenec do učiva 
čustven odnos in vidi smisel. Z motivacijo je tesno povezano zbujanje interesov in nagnjenj za 
učenje. Učitelj mora pri učencu zbuditi interes za učenje, ki se sčasoma spremeni v nagnjenje.  
Glavna sredstva za tako delo so skupno ugotavljanje, kaj se mora učenec naučiti, skupna 
razčlenitev, kako bo to učenec storil in skupno preverjanje rezultatov. Aktivnost pospešuje 
sodelujoč odnos med učencem in učiteljem, ki dovoljuje, da sme učenec povedati svoje mnenje, 
izraziti svoje dvome ali pomisleke, braniti svoja stališča, vse pod pogojem, da se ohranja učni cilj.  
 
Z načelom zavestne aktivnosti ne mislimo samo na aktivno dojemanje in razumevanje snovi, 
ampak predvsem na aktiven odnos učenca do vsebine, katere se želi naučiti. 
 
 
Načelo sistematičnosti  
 
Sistematičnost (postopnost) usposabljanja zahteva, da skrbi učitelj pri posredovanju in 
utrjevanju učiva za red, v katerem ima vsak del učne snovi svoje določeno mesto in je do drugih 
delov poučevanja v natančno določenih odnosih nadrejenosti, enakosti ali podrejenosti. 
Neurejeno predstavljene učne vsebine učenec težko pomni, sistematičnost pa mu lajša 
orientacijo, izboljšuje razlikovanje in primerjanje ter zagotavlja preglednost.  
 
Načelo sistematičnosti od učitelja zahteva upoštevanje znanih didaktičnih pravil: od bližnjega k 
daljnemu, od znanega k neznanemu, od preprostega k sestavljenemu in od lažjega k težjemu. 
 
Za sistematičnost skrbi že sam program za učenje vožnje motornih vozil, še bolj pa učitelj vožnje 
sam s tem, da se vestno pripravlja, učivo ustrezno razčlenjuje in gradi metodične enote, 
prilagojene kandidatu.  
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Načelo nazornosti  
 
To načelo je izpeljano iz psiholoških in spoznavno-teoretskih ugotovitev, ki pravijo, da si 
pridobiva človek osnovne vednosti in znanja preko čutov. Zato mora biti usposabljanje izpeljano 
tako, da omogoča učencu jasne predstave o učni snovi. Če je le mogoče, učitelj učencu učno snov 
pojasni z materialnim prikazom, to je z primernim učnim pripomočkom (slika, shema, model).  
 
Učenec mora dobiti konkretne in jasne predstave o delu učne snovi. Potrebna je smotrna 
uporaba učnih pripomočkov (primerni učni pripomočki, da učenca miselno ne raztresajo).  
 
 
Načelo trajnosti znanja, spretnosti in navad 
 
To pomeni povezovanje znane učne snovi z novo učno snovjo (posploševanje) in stalno 
ponavljanje (urjenje). V učnem procesu je nujno utrjevati znanja in takrat govorimo o 
ponavljanju; prav tako je nujno utrjevati spretnosti in navade, s katerimi se učenec seznani – 
tedaj govorimo o urjenju.  
 
Največji sovražnik pomnjenja je pozabljanje.  
 
Ponavljanje je učinkovitejše, če začnemo ponavljati takoj po tem, ko smo snov spoznali, to je prej, 
preden je nastopilo pozabljanje, in če ponavljamo v takšnih časovnih presledkih, ki ne 
dovoljujejo večjega pozabljanja. Učinkovitost ponavljanja je odvisna od številnih dejavnikov: od 
stopnje razumevanja snovi, od povezovanja nove snovi s staro, od učenčeve motiviranosti, od 
časovne razporeditve ponavljanj in od načina ponavljanja sploh.  
 
Urjenje je zavestno ponavljanje določenega sosledja gibov zato, da se spremeni v spretnost in 
navado. Pod vplivom urjenja se koordinirajo gibi, iz katerih so sestavljene delovne operacije 
oziroma dejanja, postopoma se izločajo vsi odvečni gibi, delne operacije se združujejo v celostno 
dejanje, postopoma se zmanjšuje kontrola subjektivne zavesti, povečuje se samostojnost in 
zmanjšuje se potreba po učiteljevi pomoči. Pri urjenju se spreminja način izvajanja dejanja, saj 
postaja izvajanje hitrejše, natančnejše, zanesljivejše in ekonomičnejše. 
 
O spretnostih in navadah je mogoče reči, da so z urjenjem pridobljene sposobnosti za spretno in 
okretno uporabljanje pridobljenega znanja. Pri spretnosti je stopnja izurjenosti manjša, večja pa 
je stopnja zavestnosti. O navadi pa lahko rečemo, da je s pogostim ponavljanjem avtomatizirana 
spretnost.  
 
V začetni fazi ponavljanja in urjenja je učiteljeva vloga velika in zelo aktivna: učitelj pokaže, kako 
se izvaja dejanje, nadzoruje, popravlja, pojasnjuje, opozarja na napake, po potrebi ponovno 
pokaže in pojasnjuje. Učenci pa z velikim sodelovanjem kontrolirajo, kako sami izvajajo dejanje, 
in stalno primerjajo svoje dejanje ali njegov učinek z danim zgledom. Pri nadaljnjem ponavljanju 
in urjenju je učiteljeva pomoč vse manjša. Končno je učitelj le še nadzornik in ocenjevalec. 
 
 
Načelo individualizacije (diferenciacije) 
 
Načelo individualizacije pomeni popolno prilagoditev poučevanja konkretnemu učencu ali 
skupini učencev. 
 
Kandidati za voznike se med seboj razlikujejo po individualnih posebnostih. Načelo 
prilagojenosti kandidatu od učitelja vožnje zahteva, da svoje metode v smiselni meri prilagodi 
individualnemu kandidatu za voznika, tako da dosega največji možni učni učinek. Individualne 
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razlike med kandidati naj učitelj upošteva v dvojnem pogledu: pozitivno, da napredek 
sposobnega kandidata v okviru smotra usposabljanja kolikor mogoče pospešuje; negativno, da 
kandidatu kljub njegovemu morebitnemu slabšemu dojemanju učiva ne odvzema možnosti za 
napredek (z uničujočo kritiko, s podcenjevanjem). 
 
 
 

METODE POUČEVANJA  
 
Metoda (iz. gr. methodos = pot k smotru ali cilju) označuje način, kako se opravlja neka 
dejavnost. Zato metode poučevanja včasih imenujemo tudi tehnike poučevanja. Potrebno je 
razlikovati metode za posredovanje učiva in metode za njegovo utrjevanje. Med prve spadajo 
metoda razlaganja, metoda razgovora in metoda prikazovanja (demonstracije). Metode za 
utrjevanje učiva so ponavljanje, urjenje in uporabljanje. Nobena od metod ne nastopa izključno, 
ampak se smiselno medsebojno dopolnjujejo in povezujejo v oblikovanju (artikulaciji) učne ure. 
 
Učitelj vedno izbere tisto metodo, ki najbolj ustreza v konkretni učni situaciji. Z ustrezno metodo 
učitelj poživi pouk in motivira učenca za sodelovanje. 
 
Metode dela s posameznikom (diadne metode) so uspešnejše, ker prihaja do nujne dvosmerne 
komunikacije. Dvosmerna komunikacija je intenzivna, sogovornika reagirata neposredno, 
prihaja do socialne in psihološke angažiranosti, kar pospešuje proces poučevanja. Učitelj se 
sprotno prilagaja potrebam posameznika, ki se uči. Razen z živo besedo lahko prepričevalno 
deluje še z mimiko, gestami, barvo glasu, intonacijo in poudarki v govoru. 
 
 
Metoda razlaganja 
 
Učitelj z živo besedo prenaša znanje na posameznika, tako da učno snov razlaga, pojasnjuje, 
pripoveduje, opisuje in dokazuje. Izvor znanja pri tej metodi je učitelj; svoje znanje samo 
občasno dopolnjuje z učnimi pripomočki. Osnovna naloga učenca je, da pozorno posluša.  
 
Učitelj mora paziti na »prag sprejemljivosti« učenca. Škodljivo je, če poskuša natrpati veliko učne 
snovi v kratko razlago, ker s tem prekorači omenjeni prag. Ko učenec enkrat izgubi nit razlage, 
učitelju ne sledi več. Sprejemljivost učne snovi pri razlagi se stopnjuje, če si učenec 
pomembnejše ugotovitve zabeleži (v pisni obliki ali v miselnih shemah).  
 
Metoda razlaganja ali monološka metoda je ena najstarejših metod poučevanja. Ustno podajanje 
oziroma beseda je eno od največkrat uporabljanih metod poučevanja. Metoda razlaganja ima 
tudi nekatere pomanjkljivosti, kot je prenizka aktivnost učencev. Ta metoda je umestna: 
- kadar je učencem potrebno naglo podati učno vsebino, 
- kadar ni ustreznih učnih pripomočkov, s katerimi bi učenci ob demonstriranju neposredno 

spoznali opravila in postopke, 
- kadar želi učitelj pomembno učinkovati na čustva učencev. 
 
Razlaganje se razodeva v več oblikah. Te oblike so: pripovedovanje, opisovanje in pojasnjevanje 
(tolmačenje). Pripovedovanje in opisovanje je osebno obarvano, ker se v njem izražajo 
učiteljeva stališča; učitelj namreč vsebino subjektivno interpretira. Svoja stališča lahko učitelj 
poudari z intonacijo, vedenjem, tonom v glasu in podobnimi pripomočki. – Pojasnjevanje pa je 
oblika ustnega razlaganja, ki zajema tolmačenje zakonov, pojavov, dogodkov, odnosov, pravil, 
pojmov, predmetov in izrazov.  
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Metoda razgovora 
 
Metoda razgovora oziroma dialoška metoda je metoda poučevanja, ki je podobno kot metoda 
razlage v rabi od prvih začetkov poučevanja. Prednosti te metode so, da je učenec mnogo bolj 
aktiven kot pri metodi razlaganja; razgovor spodbuja učence k mnogo večji miselni aktivnosti, 
učitelj se lažje neposredno prepriča, ali je učenec razumel učne vsebine. Z razgovorom se 
kontrolira stopnja učenčevega znanja ali se ponavlja snov. V metodo razgovora sodi tudi 
diskusijski ali debatni razgovor. Pri diskusiji mora biti dejanje, dogodek ali predmet učencem 
znan, pri debati pa gre za to, da se izrečejo in konfrontirajo različni pogledi in stališča.  
 
Med učno uro se metoda razgovora prepleta z vsemi drugimi metodami. Razlaganje je mogoče 
vedno pretrgati z razgovorom, ta metoda redno spremlja demonstracijo…. Včasih pride med 
poučevanjem do miselnega problema, ker učenec ne dojema, kar mu skuša učitelj razložiti. 
Problem je takšne vrste, da ga ni možno nazorno prikazati. Potreben je učni razgovor o zadevi. 
Kot preverjanje, ali je učenec problem končno dojel, učitelj postavi nekaj vprašanj, na katera 
mora dobiti zadovoljiv odgovor. 
  
Kako uporablja učitelj učna vprašanja? Učna vprašanja so uspešna, če izpolnjujejo dve zahtevi: 
učitelj mora uporabljati vprašanja, ki v danem trenutku najbolj ustrezajo, in obvladati mora 
pravilno tehniko učnih vprašanj. Vrste učnih vprašanj se ravnajo po vidiku, ki je lahko psihološki 
ali metodičen. S psihološkega vidika so lahko učna vprašanja: pristna, preizkuševalna, navidezna 
ali sugestivna. Pristna vprašanja uporablja učitelj, če bi rad izvedel, kar mu glede učenčevega 
predznanja ni znano. Preizkuševalna vprašanja se zastavljajo, če učitelj preverja znanje učenca. 
Navidezna vprašanja ne težijo za odgovorom, ampak poskušajo učenca usmeriti. Sugestivna 
vprašanja polagajo učencu »odgovor na jezik«. – Z metodičnega vidika pa so učna vprašanja 
razvijalna in ponavljalna. Z razvijalnimi vprašanji želi učitelj izkoristiti predhodno znanje 
učenca, z ponavljalnimi vprašanji pa snov utrjuje ali preverja.  
 
Tehnika postavljanja učnih vprašanj se nanaša na jezik, logičnost in psihološko ustreznost. Učno 
vprašanje je jezikovno pravilno, če je vprašalnica v začetku stavka in če ustreza vprašanju. 
Napačna so torej vprašanja: dogodek se je zgodil zakaj? Učno vprašanje je logično pravilno, če je 
jasno, razumljivo, določno, enoznačno in smiselno. Učno vprašanje je psihološko pravilno, če je 
primerno konkretnemu učencu. Napačna so pretežka vprašanja, ki jim učenec ni kos, zgrešena 
pa so tudi prelahka vprašanja, ki ne vzpodbujajo k razmišljanju.  
 
Za kakovostno poučevanje je značilno, da poleg učitelja vprašuje čim pogosteje tudi kandidat za 
voznika. Učitelj mora ustvariti primerno učno klimo, tako da učenec nima bojazni, da se bo s 
svojim vprašanjem osmešil. 
 
Učitelj mora biti pozoren tudi na »učne impulze« učenca, ki jih opazi namesto vprašanj. Učni 
impulzi so jezikovni ali mimični sunki, ki se izražajo kot ugovori, pritrdilne ali nikalne pripombe, 
mimični ali pantomimični gibi (prikimavanje, dviganje obrvi).  
 
Kako ravna učitelj z odgovori učenca? Odgovor je pravilen, če stvarno in oblikovno ustreza in če 
se smiselno vključuje v učni razgovor. Učitelj ga sprejme in učni razgovor teče dalje. Zgrešeno je, 
če ga ponovi, razen če ga je potrebno posebej poudariti, zgrešeno je tudi ocenjevanje (Prav! 
Dobro! Odlično!), razen če gre za opogumljanje zelo plašnega učenca ali za izredno dober 
odgovor. Če je odgovor samo deloma pravilen, učitelj izkoristi, kar je pravilnega in zastavi 
pomožno vprašanje. Če je odgovor nepravilen ali sploh izostane, se vpraša učitelj po vzroku; 
vzrok je lahko njegov način vpraševanja ali učenec, ki je premalo pazljiv, len ali zastrašen. Svojo 
napako popravi učitelj z boljšim vprašanjem, učenca pa vzpodbudi, po potrebi graja ali opogumi.  
 
Pri razgovoru med učiteljem in učencem mora vladati razgovorna disciplina, ki zahteva, da ima 
učenec možnost mirno in neovirano govoriti, brez medklicev ali prekinitev s strani učitelja. 
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Razgovorna disciplina zahteva tudi, da se učenec ne oddalji od obravnavanega problema in da ne 
vprašuje, če si brez težave lahko odgovori sam. Kritika je z razgovorno disciplino združljiva, če je 
konstruktivna in nikoli osebno žaljiva.  
 
Kadar je pri učnem razgovoru učencev več, mora učitelj poskrbeti za oblike, ki razgovor 
pospešujejo. Te oblike so krog, polkrog in oblika podkve. Vse tri dovoljujejo, da se učenci gledajo 
in da se razplete razgovor ne samo preko učitelja k učencem, temveč tudi od učenca k učencu. V 
krogu ali polkrogu so učenci tudi obrnjeni drug k drugemu, zaznavajo obraze, njihove izraze, 
razbirajo pomen gibov in vidijo, kdaj je sogovornik nehal govoriti in kdaj so sami na vrsti. 
Izrekajo se mnenja in nasprotna mnenja in omogočen je pristen razgovor.   
 
 
Metoda prikazovanja (demonstracije) 
 
To je metoda poučevanja, ko učitelj s prikazi in ponazorili pomaga učencu, da bi lažje dojel učne 
vsebine. Metoda prikazovanja (demonstracije) je potrebna, kadar učitelj iz tehtnih razlogov ne 
more postaviti pred učenca resničnost, ampak le njeno nadomestilo ali prikaz. Obsega teoretično 
(statično) in praktično (dinamično) demonstracijo. Teoretična demonstracija zajema prikaz 
slik, shem in maket, praktična pa dejanski prikaz. Učitelj si mora prizadevati, da bo učenec 
prodrl v smisel prikaza in ga razumel. Prikazi so mnogovrstni; glavne možnosti pa so tekstovni, 
slikovni oziroma tehnični in praktični prikazi.  
 
Kako je z razlago tekstovnih prikazov? Razlaganje tekstovnih prikazov je vezano na uporabo 
strokovnih besedil različnega obsega. Dober učitelj zadeve prikaže, še boljši pa je učitelj, ki 
učenca nauči, da si zna besedila samostojno razlagati, to se pravi, nauči ga delati z učbeniki, 
priročniki in drugimi tiskanimi viri. Pri delu z učbenikom naj se učenec pogosto seznanja s 
strokovnim izrazoslovjem, nauči naj se besedilo zbrano in premišljeno predelati in ga z 
omejitvijo na bistveno obnoviti.  
 
Kako razlagati slikovne in tehnične prikaze? Učitelj lahko prikazuje grafično: riše, skicira. 
Slikovni prikazi so lahko risbe, skice, ki jih učitelj neposredno pred učencem nariše, sheme, 
diagrame, tabele in preglednice. – Tehnični prikazi pa zajemajo modele dejanske resničnosti. 
 
Praktični prikazi so pa potrebni, kadar učitelj ne more postaviti pred učenca učiva niti v 
resničnosti niti z drugimi prikazi kot nadomestili, temveč le tako, da pred njim prikaz šele 
gibalno ustvarja. Sem sodijo na primer vsi prikazi manipulacij z vozilom. Imenujemo jih 
praktična demonstracija.  
 
 
Metoda ponavljanja in utrjevanja naučenega 
 
Potrebo po utrjevanju učiva lahko utemeljimo z naslednjimi dejstvi: prvo: pozabljanje je vzrok, 
da se vtisi in njihove spominske podobe hote ali nehote pomaknejo v sfero podzavestnega. 
Drugo dejstvo je omejena sprejemljivost učenca, ki jo ovirajo novo učivo ter mnogotere notranje 
zavore, od nezainteresiranosti do strahu pred novim. Tretje dejstvo so individualne razlike med 
učenci, ki potrebujejo eni več, drugi manj ponavljanja oziroma utrjevanja. Utrjevanju znanj služi 
ponavljanje, utrjevanju spretnosti urjenje, utrjevanju navad pa uporabljanje.  
 
Ponavljanje sledi kolikor mogoče kmalu po zapomnitvi učiva, torej v tistem kritičnem času, ko 
je pozabljanje najmočnejše (še isti ali vsaj naslednji dan). Učenec se mu notranje upira, ker mu 
učivo ni več zanimivo in ker si domišlja, da ga že tako obvlada. Njegov odpor mora učitelj 
premagovati s premišljeno organizacijo. Ne sme se zadovoljiti z učenčevim enostavnim 
obnavljanjem, temveč vnašati vanj kaj novega, z nadihom znanega in vendar nekoliko 
drugačnega. Učitelj mora s krepkim motiviranjem doseči, da učenca čimbolj aktivira in pridobi 
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njegovo voljo, da si hoče učivo prisvojiti. To se mu posreči zlasti, če učivo poglablja s 
primerjanjem, posploševanjem, klasifikacijo, razčlenjanjem in nenehnim osmišljanjem. – 
Vsekakor mora biti prvo ponavljanje učni postopek največje napetosti. - Nadaljnje ponavljanje je 
mogoče v treh glavnih oblikah: rekapitulacija (ponavljanje od začetka do konca), inverzija 
(ponavljanje od konca proti začetku) in konverzacija (ponavljanje po določenih vidikih). 
 
Ponavljanje je lahko mehanično / ustvarjalno / na začetku / na sredini / na koncu. 
 
Urjenje je tudi ponavljanje. Z urjenjem učitelj pri učencu ponavlja predvsem motorične 
dejavnosti, z namenom, da potekajo čimbolj lahkotno. Z urjenjem jih izboljšuje kvantitativno (čas 
se skrajša) in kvalitativno (napake se zmanjšujejo in motorika učenca postaja bolj lahkotna). V 
primerjavi s ponavljanjem znanj so uspehi urjenja manj podvrženi pozabljanju, napredovanje 
učenca pri urjenju pa je počasnejše kot pri pridobivanju znanj. Za uspeh urjenja je važno, da 
poteka nepretrgano.  
 
Izuritev vodi učenca k spretnosti. Izuritev časovno traja dalj kot zapomnitev in je napornejša. 
Namen nadaljnjega urjenja je privajenost ter se lahko dvigne v posameznih primerih do 
mojstrstva. Mojstrstvo dosežemo, če poteka nadaljnje urjenje zavestno (učenec mora vedeti, 
čemu izvaja neko dejavnost in zakaj tako in ne drugače); če je smotrno (učenec mora poznati 
končni smoter); če je pazljivo (zato ga je bolje prenesti na čas, ki je za urjenje ugoden); če je 
včlenjeno v vrsto že obstoječih spretnosti in privajenosti kot nov člen in zato sistematično; če je 
raznoliko (v spremenjeni in zato mikavnejši obliki), če je racionalno (če se pomika od prvotnega 
počasnejšega k hitrejšemu tempu in od lažje k zapleteni dejavnosti); če upošteva individualne 
posebnosti posameznika; in če je z učiteljeve strani zgledno poučevano.  
 
Uporabljanje se razlikuje od ponavljanja in urjenja po tem, da pri njem ne gre več za 
pridobivanje znanj, spretnosti in navad, temveč se te prenašajo in preizkušajo na novih in 
neznanih primerih.  
 
 
Izbira  metod poučevanja 
 
Izbira metod pri učnem procesu je vedno odvisna od konkretne didaktične situacije. Zato je 
pomembno, da izhajamo iz analize didaktične situacije. 
 
Eden najvažnejših dejavnikov je sama vsebina, ki se obravnava. Metode se morajo prilagoditi 
vsebini, ne pa vsebina metodam.  
 
Pri poučevanju prometnih pravil in zakonodaje bo gotovo prevladovala metoda razlaganja, pri 
poučevanju vožnje pa metoda demonstriranja in metoda razgovora.  
 
Izbira metod je odvisna tudi od vrste učne ure. Metode pri uri, pri kateri se učenci prvikrat 
seznanjajo s snovjo neke učne teme, se razlikujejo od metod, ki se uporabljajo pri uri ponavljanja 
te snovi. Izberemo tiste metode, s katerimi bomo najbolje realizirali delne smotre učnega 
procesa.  
 
Vsaka učna metoda ima drugačno porabo časa. Delo z nekaterimi učnimi metodami zahteva 
veliko več časa kakor delo z drugimi metodami. Zato mora učitelj pri izbiranju metode računati 
tudi z razpoložljivim časom. Mnogi učitelji raje delajo le z nekaterimi metodami in dosegajo tudi 
večje uspehe z njimi. Dajanje prednosti samo nekaterim metodam je lahko v škodo procesu 
poučevanja.  
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ORGANIZACIJA POUČEVANJA  
 
V didaktiki se v okviru organizacije dela postavljajo naslednja vprašanja: 
- Planiranje pouka; 
- Oblike poučevanja; 
- Struktura procesa poučevanja; 
- Priprava na učno uro; 
- Analiza učne ure. 
 
 
Planiranje poučevanja  
 
Učitelj mora temeljito poznati učno vsebino, učni program in opremo učnega prostora. 
Makroplaniranje je globalni in orientacijski plan dela, ki predvideva razdelitev vsebin, učna 
sredstva, literaturo in potrebne metode in oblike dela. Mikroplaniranje pa je tematsko planiranje 
za realizacijo učnih ur oziroma učnih (metodičnih) enot. Mikroplaniranje je razčlenitev vsebine 
poučevanja za uro poučevanja in tukaj vključujemo naslov teme, cilje poučevanja pri tej temi, 
metodo in obliko dela, potreben čas, učne pripomočke in literaturo. 
 
 
Oblike poučevanja 
 
Učne oblike so didaktično strukturirani modeli poučevanja, s katerimi urejamo odnose in vloge 
učencev in učiteljev v procesu usposabljanja in vzgoje. Poučevanje vožnje je potrebno planirati v 
različnih oblikah poučevanja. Izbira oblike poučevanja je odvisna od vsebine, ki se poučuje in od 
števila in vrste učencev. Glede na odnos med učenci in učiteljem delimo oblike pouka na: 
 
 
Neposredne oblike – njihove prednosti so ekonomičnost, komunikacija z vsemi, sprotni nadzor 
nad učenci - in slabosti: otežena je individualizacija, učenec kot posameznik ne pride do izraza, 
oteženo sodelovanje med učiteljem in učencem, delo je za vse enako, miselna aktivnost je 
zapostavljena, oteženo je sprotno preverjanje… Primer je frontalni pouk.  
 
Frontalna oblika  
 
Frontalna oblika dela je način poučevanja, kjer učitelj razlaga isto vsebino, demonstrira iste 
predmete ali ista opravila  skupini učencev, lahko pa tudi posameznemu učencu. Učitelj pri tej 
obliki sedi oziroma stoji nasproti učencem (frontalno).  
 
Frontalna oblika poučevanja se uporablja tako pri teoretičnem tečaju v šoli vožnje, kot tudi pri 
praktičnemu poučevanju kandidata. 
 
 
Posredne oblike – pri uporabi teh oblik je učitelj bolj vodja, ne pa neposredni izvajalec procesa 
poučevanja (ne gre za razlago „v živo”, učitelj le organizira učence, da delo opravijo sami). 
 
Skupinsko delo 
 
To je oblika dela v organizaciji poučevanja, v kateri učitelj manjši skupini učencev razlaga ali 
diskutira o učivu. Pomemben je socializacijski vidik, učenec se navaja na delo z drugimi, na 
medsebojno pomoč… Skupinska oblika poučevanja se lahko uporablja tudi pri praktičnemu 
usposabljanju iz vožnje, kadar se učitelj vožnje s skupino dveh do treh kandidatov pred 
začetkom učne ure pogovarja, kaj se bodo učili v naslednji učni uri. 
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Delo v dvojicah 
 
Predstavlja vmesno obliko med frontalnim in skupinskim delom: dvojica učencev se navaja  na 
samoaktivnost.  
 
Individualno oz. posamično delo 
 
Navedena oblika poučevanja označuje učiteljevo delo s posameznim učencem. Individualna 
oblika poučevanja je najbolj aktivna oblika, kjer se učitelj v celoti posveti in prilagodi 
posameznemu učencu (načeli individualizacije in diferenciacije). Pri uporabi individualne oblike 
poučevanja se učitelj vožnje kandidatu prilagodi v izbiri najprimernejše metode poučevanja, v 
hitrosti obravnavanja učiva in v upoštevanju vseh individualnih zahtev in posebnosti kandidata. 
Individualna oblika je tipična za praktično usposabljanje kandidata za voznika.  
 
 
Struktura procesa poučevanja 
 
Problem organizacije poučevanja se obravnava v didaktični teoriji pod imenom artikulacija 
pouka. To pomeni strukturiranje (razčlenjevanje, oblikovanje) učiteljevega poučevanja v 
časovni enoti. Gre za to, da se z artikulacijo določijo neke etape (faze, stopnje) dela pri učni uri 
pouka, to je, da se določi, kako je treba časovno začeti učni proces, kako ga izvajati, kako to delo 
končati in kako nazadnje navezati nanj nadaljnje delo. V splošnem ima vsaka učna ura svoj 
smiseln uvod, jedro in zaključek, ki sodijo v začetek, sredino in konec ure. 
 
Pri artikulaciji poučevanja je pomembno vprašanje, kateri časovni interval je najprimernejši kot 
osnovna časovna enota poučevanja. Ali je to učna ura (50 minut), dvojna ura (90 minut) ali več 
učnih ur? Ali je mogoče enkrat za vselej in za vse učne situacije izbrati samo eno določeno 
časovno enoto? Pri obravnavanju strukture učnega procesa moramo upoštevati bistvene etape 
(stopnje) v organizaciji poučevanja: 
- pripravljanje oziroma uvajanje učencev v učno delo,  
- obravnavanje nove snovi, da si pridobijo znanje,  
- urjenje psihomotoričnih aktivnosti, da si oblikujejo spretnosti in navade,  
- ponavljanje vsebin in dejavnosti, da se utrdi trajnost znanja, spretnosti in navad ter 
- končno preverjanje znanja, spretnosti, navad in sposobnosti. 
 
 
Metodična enota 
 
Učitelj ne poučuje učenca vsega učiva naenkrat, ampak ga smiselno razdeli po zaključenih 
vsebinskih enotah. Vsebinsko zaključen del poučevanja imenujemo metodična enota. Včasih 
metodično enoto istovetimo z učno uro, večinoma pa je potrebno za obdelavo metodične enote 
uporabiti od samo dela učne ure do več učnih ur.  
 
Metodično enoto težko oblikujemo vedno enako. Prva učiteljeva naloga je, da poučevanje 
metodične enote prilagodi sposobnostim učenca ali skupine učencev in razpoložljivemu času 
oziroma številu učnih ur. Vendar mora učitelj metodično enoto vedno oblikovati smiselno, tako 
da ne združuje nepovezanih vsebin. 
 
metodična enota # učna ura   
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Učna ura 
 
Učna ura je osnovna časovna enota za organizacijo pouka. Z učno uro se določa neprenehno 
trajanje učnega dela od odmora do odmora kakor tudi pravilno izmenjavanje dela in odmora.  
 
Praktično organizacijski razlogi dela zahtevajo, da se normira trajanje učne ure. Učna ura je 
večinoma določena na 45 minut; po tem mora biti odmor. V primeru poučevanja večje 
metodične enote je smiselno povezati učne ure v tako imenovane blok ure. Tako dobimo dvojno 
uro ali dvourni blok, trojno uro ali triurni blok.  
 
Na to, kako se določi artikulacijska struktura učne ure, učinkujejo vrh tega še nekateri drugi 
dejavniki, kot je vrsta učne snovi, razpoložljiv čas, kraj poučevanja. Vsekakor odloča o strukturi 
vsake učne ure učitelj, seveda pa upošteva pri tem raznotere objektivne in subjektivne 
dejavnike. Povsem razumljivo je, da bo kdaj pa kdaj pri eni uri prevladovala ena artikulacijska 
stopnja (na primer obdelava nove snovi, urjenje, preverjanje), zato je v takem primeru mogoče 
govoriti o relativno posebni vrsti ure, kakor je ura obravnavanje nove snovi, ura urjenja, ura 
preverjanja. V učni praksi mora biti učna ura z vidika artikulacije smiselna sinteza večjega ali 
manjšega števila artikulacijskih stopenj, in sicer v različnih kombinacijah in variantah. 
Prevladovanje ene artikulacijske stopnje učnega dela pa ne more pomeniti, da so druge stopnje 
pri tej uri popolnoma izključene, saj bi to pomenilo osiromašenje in enoličnost učnega dela. Prav 
tako ne bi bilo treba vztrajati, da se pri eni uri zvrstijo vse stopnje učnega dela, kajti tudi to ni 
vselej mogoče in tudi ne potrebno. 
 
Vsaka izbrana artikulacijska stopnja v učni uri mora ustrezati glede na vsebino, čas in metodični 
način poučevanja. To praktično pomeni, da na primer ponavljanje lahko pride na vrsto šele 
takrat, ko so učenci spoznali vsebino nove snovi; da moramo, preden preidemo v novo stopnjo, 
nujno opraviti pripravo nanjo, da je končno preverjanje mogoče uporabiti, potem ko izvedemo 
druge stopnje učnega procesa. Ni mogoče takoj po obravnavi nove snovi preiti k končnemu 
preverjanju, ker ne bi dosegli zaželenih uspehov, kajti opustili bi dve važni stopnji dela, ki nujno 
sledita po obravnavi nove snovi, namreč urjenje in ponavljanje. Če bi učitelj v začetku učne ure 
ponavljal že prej obdelano snov in bi potem začel obravnavati novo snov, ki ni funkcionalno 
povezana s prej obravnavano snovjo, se ponavljanje kot delovna etapa pri tej uri uporablja na 
napačnem mestu. Zato moramo artikulacijo začeti nadvse pazljivo in premišljeno.  
 
Za ilustracijo naj navedemo nekaj različic artikulacije pouka, in to v prvih štirih primerih, ko gre 
za artikulacijo 45 minutne učne ure, v drugih štirih primerih pa za artikulacijo blokovske ure: 
 
1. pripravljanje / obravnavanje nove snovi / ponavljanje 
2. ponavljanje in pripravljanje / obravnavanje nove snovi 
3. pripravljanje / ponavljanje / urjenje 
4. pripravljanje / preverjanje 
 
1.   pripravljanje / obravnavanje … / / … nove snovi / ponavljanje 
2.   preverjanje in pripravljanje / obravnavanje nove snovi / / ponavljanje / urjenje 
3.   preverjanje / obravnavanje … / / … nove snovi / urjenje 
4.   pripravljanje / urjenje / / preverjanje / obravnavanje nove snovi 
 
Iz gornjega prikaza je razvidno, da je lahko zaporedje, trajanje in usklajanje artikulacijskih 
stopenj v strukturi učne ure ali blokovske ure zelo spremenljivo, vendar to ne pomeni, da tudi 
povsem poljubno, marveč didaktično pogojeno. Izogibati se moramo, da bi v artikuliranje 
zajemali vedno iste artikulacijske stopnje v istem zaporedju, enako dolgo, da bi jih metodično 
izvajali vselej na isti način, zakaj ravno s ponavljanjem vedno istega in na isti način učni proces  
postaja preveč monoton. 
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Vsaka učna ura mora predstavljati samostojno in zaokroženo celoto – časovno, vsebinsko, 
spoznavno, psihološko in tudi organizacijsko.  
 
 
Priprava na učno uro 
 
Smisel pripravljanja je, da se opravijo potrebne uvodne operacije spoznavnega, psihološkega, 
organizacijskega in tehničnega značaja, od katerih bo odvisno poučevanje. 
 
Poučevanje je zapletena dejavnost vzgajanja in usposabljanja. Pripravljanje za poučevanje je 
pravzaprav stalen proces, ki poteka hkrati s poučevanjem in je sestavni del učiteljevega dela, 
česar ni pri nekaterih drugih poklicih. Spričo zapletenosti je pripravljanje mogoče pregledati z 
več vidikov: strokovni ali vsebinski vidik, pedagoški vidik in organizacijsko-tehnični vidik. 
 
Strokovna ali vsebinska priprava zajema temeljito seznanitev z vsebino, ki se obdeluje pri pouku. 
Poznavanje stroke na podlagi pridobljene strokovne kvalifikacije še ne pomeni nujno, da lahko 
strokovno znanje brez posebne priprave učitelj dan za dnem več ur razlaga učencem. Vir za 
strokovno pripravo je predvsem raznovrstna strokovna literatura od strokovnih monografij do 
sestavkov v strokovnih periodičnih revijah.  
 
Pedagoška priprava obsega določanje metodike poučevanja (izbiro uporabe učnih načel, metod 
in pripomočkov). Medtem ko se z vsebinsko pripravo zagotovi, da bo učivo, ki se bo obravnavalo, 
popolno in pravilno, pa se s pedagoško pripravo zagotovijo najučinkovitejši načini, najkrajše poti 
in najracionalnejši postopki, s katerimi se bo obravnavala določena snov.  
 
Organizacijsko-tehnična priprava pa se nanaša na določena uvodna dela, da učitelj ustvari 
ugodne objektivne možnosti za normalen potek učnega dela (predvsem fizična priprava učnih 
pripomočkov). Glede tehnike priprave učitelj lahko uporabi različne pripomočke: delovne mape, 
beležnice in pisne delovne načrte. Delovne mape so učni pripomočki, v katere spravljajo učitelji 
razno tekstno in slikovno gradivo, ki jim bo koristilo pri obravnavanju delov snovi. To so lahko 
razni zapiski, slike, sheme, tabelarni pregledi, posamezni važni podatki, izrezki iz časnikov in 
revij. Prednosti delovnih map so v tem, da je to zelo preprost in hkrati zanesljiv način, da se 
ohranijo pomembni vsebinski viri na za to določenem mestu. Če učitelj stalno zbira tako gradivo, 
si bo zbral nenavadno dragocene sodobne podatke, s katerimi bo aktualiziral pouk. Takšno delo 
zahteva, da od časa do časa tudi uredi gradivo v mapi, zlasti pred uporabo, in sicer tako, da 
zastarelo in nepotrebno izloči, vse, kar je koristno, pa še nadalje hrani. – Delovni zapiski rabijo 
učiteljem, da si med pripravljanjem zapisujejo vanje različne podatke o vsebini poučevanja, da 
skicirajo vanje artikulacijske stopnje, da delajo skice. V bistvu imajo delovni zapiski podobno 
funkcijo kot delovne mape. 
 
Od kvalitete učiteljevih priprav je odvisna kvaliteta njegovega dela in kvaliteta pouka nasploh. 
Časovno ni mogoče normirati, koliko naj se učitelj pripravlja, včasih pa mora to trajati toliko 
časa, kakor delo pri pouku. Če učitelj stalno kontrolira, kako poteka delo, kakor tudi če 
samokritično analizira doseženi uspeh pri opravljenem delu, mora ugotoviti dobre in slabe 
strani svojega dela v vseh nadrobnostih. 
 
 

Analiza učne ure 
 
Z rednim analizo učne ure odkrije učitelj pravočasno napake, pomanjkljivosti in vrzeli v 
poučevanju, prek katerih pa mora prodreti do njihovih vzrokov. Šele ko odkrije te, lahko 
ustrezno pomaga in prepreči nevarne motnje v razvoju znanja, spretnosti in navad učenca.  
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Vzroki učnih neuspehov so različni in številni, pogosto skriti ali prikriti, na splošno pa jih lahko 
razvrstimo v dve skupini. Učne neuspehe lahko zakrivi učitelj sam. Učivo je morda metodično 
slabo oblikoval, ga ni pravilno podajal, je bil premalo nazoren, prehiter v napredovanju in ni 
razbral pravega stanja učenčevih sposobnosti. Morda se je premalo oziral na individualne 
posebnosti učenca. Ali pa je morda kriv učnih neuspehov njegov odnos do učenca (pretrd ali 
premehak – prvi v znamenju ustvarjanju strahu in pritiska na učenca, drugi v znamenju 
popuščanja in nezahtevnosti). Staro pravilo veleva, da mora učitelj ob vzgojnih in učnih 
neuspehih najprej vprašati sebe. Če je krivec sam, mora po najboljših močeh vzroke pri sebi 
čimprej odpraviti.  
 
Učni neuspehi imajo svoj vzrok tudi pri samem učencu, njegovi osebnosti ali v drugih 
okoliščinah njegovega učenja. Na navedene vzroke učitelj težje vpliva. Pomoč učencu pri učnih 
neuspehih učitelja močno obremenjuje, toda prav z njo dokazuje, da ne samo poučuje, ampak 
tudi vzgaja za premagovanje težav.  
 

 
 

POJMI ZA PONAVLJANJE 
 
- Odgovor na vprašanji: KAJ / KAKO poučuje učitelj vožnje 
- Bistveni elementi usposabljanja kandidata za voznika 
- Usmeritve za poučevanje glede na pogoje za vožnjo na posameznih nivojih GDE matrike 
- Definicija filozofije vožnje 
- Načela cestnega prometa 
- Razlike med tradicionalnim in sodobnim poučevanjem vožnje 
- Razvijanje in vzgajanje odgovornih voznikov 
 
- Definicije didaktike / pedagogike / usposabljanja 
- Učenje / poučevanje 
- Veščine poučevanja 
- Učni nastop učitelja 
- Organiziranje / planiranje dela učitelja 
- Učna sredstva 
- Razlika med načeli / metodami poučevanja 
- Katere so primerne učne metode 
- Razlika med teoretičnim (statičnim) in praktičnim (dinamičnim) prikazovanjem 
- Razlika med metodično enoto / učno uro 
- Razdelitev učne ure 
- Kaj je artikulacijska stopnja učne ure 
- Artikulacija (oblikovanje) metodične enote 
- Vsebinski vidik, pedagoški vidik in organizacijsko-tehnični vidik priprave na poučevanje 
 
 


