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Zadeva Četrta študija primera 

Uvod Začetki mikropoučevanja segajo v zgodnja in srednja 60. leta prejšnjega 
stoletja. Nastalo je na Univerzi v Stanfordu (Allen & Wang, 1996) in je 
veljalo za eno najuspešnejših tehnik usposabljanja učiteljev. Njegov 
glavni namen je bil, da bi bodoči  izobraževalci pridobili pedagoško 
znanje, opredeljeno v smislu metode opazovanja vedenja .Projekt je 
osnovan na glavnih značilnostih različnih praks: kratki in jedrnati cilji pri 
samem načinu poučevanju, ki so neodvisni od vsebine; simbolično 
modeliranje (pisna in ustna navodila, opis načina poučevanja, verbalna 
interakcija), in percepcija (posnetek, v slušni in video obliki, v katerem 
učitelj prikaže, kakšno vedenje bi radi vzpostavili), naveza učitelj-študent 
v poenostavljeni učni situaciji (s 4 ali 5 študenti, 5-minutna predavanja) 
ter analiza rezultatov in utrditev doseženih ciljev.  
 
 

Vrsta ustanove Visokošolsko izobraževanje 

Uporabljena 
metodologija 

IKT, angleščina kot strokovni jezik (ESP) in območje bližnjega razvoja 

(ZDP) prek mikro predavanj v izobraževanju učiteljev 

Izobraževalec Visokošolski predavatelji in strokovni učitelji 
 

Uporabljena 
orodja 

Ker je bil glavni namen študije izboljšati učenje angleščine kot jezika 
stroka (ESP)  ter preveriti vpliv območja bližnjega razvoja (ZDP) na 
tehnologijo prek metode mikropoučevanja v izobraževanju učiteljev, so 
raziskovalci želeli raziskati, kako v kontekst vključiti informacijsko in 
komunikacijsko tehnologija (IKT) na tri poučne načine: kot podporo 
(video) za analizo odnosa učitelj-inštruktor, kot sredstvo za družbeno 
interakcijo med učitelji in študenti (uporaba tehnologije za navodila) in 
kot način, da oblikujejo lastno gradivo za poučevanje jezika (z uporabo 
tehnologije).  
 
Najbolj pogosta in učinkovita metoda za ugotavljanje pridobljenega 
znanja, interakcije dialoga ter kritičnega mišljenja je samoevalvacijski 
vprašalnik ter intervju (Kavaliauskienè, Kaminskienè, & Anusiene, 2007, 
p.161), kar smo uporabili za zbiranje podatkov tudi v tej študiji. 
Vprašalnik, oblikovan po vzoru  Johnson (2007) in  Pool et al. (2013, p. 
455), se opira na kvantitativne podatke in vsebuje 12 vprašanj v obliki 
likertove lestvice. Vprašanja se nanašajo na uporabo interakcije, IKT in 
angleščine kot jezika stroke v mikrpredavanjih in študenti na lestvici 
izberejo od 1 (strinjam se) do 2 (ne strinjam se). Kvalitativne podatke 
smo pridobili iz odprtega vprašanja, ki se je dotikal racionalizacije njihove 
izkušnje in predlogov za izboljšave.   
Nato smo analizirali podatke in naredili intervju, da bi spodbudili kritično 
razmišljanje študentov o njihovih lastnih izkušnjah poučevanja in učenja. 
Refleksija je potekala v dialogu med učiteljem tujega jezika ter učiteljem-
kandidatom, tako da se je krepilo tudi območje bližnjega razvoja (ZPD). 
 



Študija je uporabila metodo mikropoučevanja za preučevanje poteka 
usposabljanja, analizo in refleksijo specifičnega jezika ter potrebnih 
metod in veščin za poučevanje tujega jezika. Sodelovalo je 34 rednih 
študentov drugega letnika angleščine kot tujega jezika v osnovni šoli. 
Študijo so izvedli izven rednih predavanj v skupinah po 3, v okviru 12 
kontaktnih ur (ECTS), ki so bile dodeljene tečaju. Aktivnost, oblikovana 
tako, da utrdi predmetno vsebino, je razdeljena na tri dele za kvalitativno 
analizo podatkov po modelu Wallaca (1991) in Seidel (1998): opazovanje, 
zbiranje in razmišljanje.  
 
Glavni projekt ja vkjučeval pripravo, predstavitev in snemanje 
mikropoučevanja  v razredu. Naloga je zajemala aktivnosti, metode in 
strategije za poučevanje angleščine v predšolski vzgoji. Najbolj 
pomembne teme so bile zbrane v glosarju, da smo jih kasneje lahko še 
pregledali. V mikrolekciji so morali opazovati razvoj jezika, rabo ustreznih 
izrazov in pojmov, povezanih z angleščino kot jezikom stroke v predšolski 
vzgoji, interakcijo med člani skupine, ko so se dogovarjali, kako planirati 
in časovno razdeliti uro (srečanja v živo v učilnici, raba komunikacijske 
tehnologije kot Google Drive, Dropbox ipd.), sodelovanje pri delu, 
oblikovanje lastnega (tehničnega) gradiva za jezikovno usposabljanje.   
  
Postopek ocenjevanja je pomemben del vsakega usposabljanja, zato je 
bila druga naloga ta, da so zbrali in analizirali podatke. Potem, ko so si 
ogledali lastne posnetke mikropoučevanja na Youtubu ali Dropboxu, so 
študenti individualni odgovorili na vprašalnik o svojem nastopu, z ozirom 
na 4 rubrike, ki smo jih že omenili,  
 

Kvale (1981) definira kvalitativni raziskovalni intervju kot ‘’intervju, čigar 

namen je zbrati opis življenjskega sveta intervjuvanca v primerjavi z 

interpretacijo pomena razloženega fenomena’’ (p. 174). V zadnji nalogi 

študenti podajo svoja razmišljanja in predloge za izboljšanje interakcije v 

območju bližnjega razvoja (ZPD) v refleksivni individualni diskusiji s 

tutorjem (v razredu) o njihovih posnetkih. 

Glavni izzivi, 
ključni dejavniki 
uspeha  
 

Rezultat študenstkih odgovorov in refleksij o svojem poučevanju po 
ogledu posnetkov kaže, da postopek izpolnjuje cilje, kot prikazuje Tabela 
1. 
 
Študije so pokazale, da večina študentov (97%) razmišlja o rabi 
angleščine kot jezika stroke ter konceptov, povezanih s poučevanjem 
angleščine v predšolskem obdobju. 88% se je poslužilo tudi glosarja 
‘Material, metode in viri na predšolski stopnji poučevanja’ in tako 
razširilo svoje znanje na tem področju.  
 
Vsi udeleženci so navedli, da so bile za izpolnitev učnih ciljev ure v 
razredu (84%) pravilno načrtovano (85%), hkrati pa so pri delu v paru in 



 

 

skupinah uporabili tudi tehnologijo (85%) kot elektronsko pošto, sms-e in 
Dropbox. Večina študentov meni, da interakcija in sodelovanje pri učenju 
poglablja odnose (94%) in razumevanje med partnerji in tako vodi v 
izboljšave (91%). 
 
Rezultati pa so tudi pokazali, da večina študentov raje uporablja 
tradicionalne vire (učne kartice, pesmi, realije) podprte s tehnologijo 
(YouTube, TEFL spletne strani) kot pa oblikuje svoje tehnološko gradivo 
ali programe za poučevanje jezika (6%). Analiza podatkov, tako pisna kot 
ustni intervjuji, je pokazala, da je bila izkušnja za študente zelo 
pomembna ter so celo presegli naša pričakovanja v predanosti in 
zanimanju za projekt. Tehnologija (video posnetki) se uporablja za 
ocenjevanja mikroučenja in kot način komunikacije (med študenti in 
tutorji/učitelji), pa ne samo prek računalnika, temveč tudi prek mobilnih 
naprav (sms-i). Presenetljivo je bilo odkritje, da niso uporabili IKT za 
oblikovanje lastnega materiala za poučevanje jezika, predvsem zaradi 
časa, saj je tako oblikovanje precej zamudno.  
 

Zaključki  in 
priporočila 

 
Iz pridobljenih statističnih podatkov je razvidno, da je uporaba 
tehnologije pri mikropoučevanju zelo zaželenja, ne samo pri utrjevanju 
snovi, temveč tudi za predstavitev novih učnih vsebin. Analiza različnih 
metod poučevanja, ki so bile uporabljene v posnetku, je privedla do  
samorefleksije in dialoga med 'učiteljem jezika' in 'učiteljem-
kandidatom'. Vse to je omogočila tehnologija (video posnetki in internet) 
v območju bližnjega razvoja (ZPD), v skladu s konceptom, da se napredek 
definira tako iz tega, kar lahko učenec doseže sam, kot iz  tega, kar lahko 
doseže s pomočjo usposobljene odrasle osebe.  
 
Študija primera je pokazala, da lahko učitelji uporabijo teorijo Vigotskega 

(območje bližnjega razvoja) pri organizaciji aktivnosti v razredu in se za 

načrtovana navodila in sodelovalno učenje poslužujejo tehnologije. Te 

predhodne ugotovitve potrebujejo nadaljnje raziskave v dveh smereh, 

mikropoučevanje ponovnega načrtovanja in ponovno poučevanje, da bi 

ugotovili, kako refleksija in interakcija dialoga v območju bližnjega 

razvoja vodita v izboljšave v željeno smer.  
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