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Izhodišča  

 

• R in A v slovenski vzgoji in izobraževanju 

• Posebnosti pojmovanja R in A v Sloveniji 

• Teoretski model retorično-argumentativne 
kompetence in učna uspešnost 

• Trenutni položaj R in A v izobraževanju pri nas 

 



Kaj pravi SSKJ: 
• retórika  -e ž (ọ́)  
1. spretnost, znanje govorjenja, zlasti v javnosti, govorništvo: prevzela 
jih je njegova bleščeča retorika; vaditi se v retoriki / študirati retoriko; 
pravila retorike  
2. knjiž. lepo, izbrano, a navadno vsebinsko prazno govorjenje, 
izražanje; leporečje: za njegove spise sta značilni gostobesednost in 
retorika; govornik je zašel v patos in retoriko // govorjenje, izražanje 
sploh: taka retorika je bolj primerna za pravnika kot za pisatelja  
3. do 1848 zadnji razred šestletne gimnazije: končati retoriko  
  
• argumentácija -e ž (á)  
utemeljevanje, dokazovanje kake trditve: njegovi argumentaciji ni 
mogoče  slediti; prepričljiva, protislovna argumentacija; argumentacija 
predloga // dokazno gradivo: predložiti izčrpno argumentacijo; trditev 
je brez argumentacije; znanstvena argumentacija 

 



Posebnosti pojmovanja R in A 

• (Zahodno) evropski 
prostor: 
– 2500 letna tradicija 

(teorije in prakse) 

– veščini uspešnega 
javnega prepričevanja in 
utemeljevanja 

– eno temeljnih orodij 
javnega delovanja 

– del izobraževalnih 
sistemov 

 

 
 

• Slovenija 
– malo teoretikov 

– ni resna znanstvena 
disciplina 

– katalog retoričnih figur 

– veščina lepega in 
pravilnega govora 

– manipulativna tehnika za 
zavajanje in laganje 

– vrednostne delitve: R 
(slaba) in A (dobra) 

 

 



Retorično-argumentativna 
kompetenca 

• Retorično-argumentativni teoretski model 
(brez R ni A in obratno): 
– klasični retorični model (officia oratoris) 

– sodobne teorije argumentacije (Toulmin, Blair, 
Johnson, Govier, van Eemeren) 

• “Retorično argumentativna kompetenca” – 
ključna strategija pedagoškega diskurza: 
– zmožnost vsakokratne identifikacije, razumevanja, 

ocene ter učinkovite rabe R in A elementov glede 
na konkretno situacijo   

 



Retorično-argumentativna 
kompetenca in učna uspešnost 

• R-A kompetenca – skupina znanj in zmožnosti, ki vplivajo na:  
–uspešnost (so)ustvarjanja znanja  
–učinkovitost pedagoškega procesa 
–dinamiko medosebnih odnosov  
–oblikovanje samopodobe udeležencev pedagoškega procesa (Žmavc, 

2011) 

• R-A kompetenca v povezavi z dejavniki učne uspešnosti (Marentič 
Požarnik 2000; Puklek Levpušček in Zupančič 2009): 
–Notranji 

• Fiziološki 
• Psihološki dejavniki (npr. stopnja razvoja v mišljenju, govorna kompetentnost) 

–Zunanji 
• Fizikalni 
• Socialni (npr. družinski, razredni, vrstniški in širši družbeni kontekst: interakcije, 

vrednote) 
 

 
 
 

 



Retorika in argumentacija v slovenski 
vzgoji in izobraževanju  

• Ni samostojnega in sistematičnega 
poučevanja, le posamezni R-A elementi pri 
določenih predmetih 

• Izključenost iz srednješolskega izobraževanja  

• Nekaj izbirnih predmetov na fakultetah 
(poljubno koncipirani) 

• Številne tržno naravnane oblike (“tečaji 
retorike”) 



 

IZJEMA: obvezni izbirni predmet 

retorika (9. razred OŠ) 

 Operativni cilji pouka: 

• Funkcionalni cilji 

1. Učenci in učenke spoznavajo, kaj je retorika. 

2. Učenci in učenke spoznavajo, zakaj se je koristno učiti retorike. 

3. Učenci in učenke spoznavajo etiko dialoga. 

4. Učenci in učenke spoznavajo, kaj je argumentacija. 

5. Učenci in učenke spoznavajo razliko med dobrimi in slabimi argumenti (fakultativno). 

6. Učenci in učenke s spoznavanjem sestavnih delov retorične tehnike razumejo, kako lahko 
oblikujejo prepričljive govore. 

7. Učenci in učenke spoznavajo, kako pomembni za uspešno prepričevanje so značaji (govorca) in 
strasti (poslušalcev). 

8. Učenci in učenke spoznavajo nastanek in zgodovino retorike (fakultativno).  

  

• Izobraževalni cilji 

1. Učenci in učenke se (na)učijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč. 

2. Učenci in učenke se (na)učijo učinkovitega prepričevanja in argumentiranja. 

(Žagar Ž. et al., 1999: 5-6; poudarila J. Ž.)  



Implicitnost poučevanja retorično-
argumentativnih principov 

• UN - Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 
(2011-2012) 
“Predmet pri učencih spodbuja razvoj veščin:  

– presoje družbenih in etičnih dilem in vprašanj, 

– komuniciranja in argumentiranja v kontekstu 
demokratičnega javnega prostora, 

– obveščenega, kritičnega, konstruktivnega in 
angažiranega družbenega delovanja, 

– vseživljenjskega učenja.” (Karba et al., 2011: 5; 
poudarki J. Ž.) 



Skupek pojmov, konceptov, idej: 

• UN – Slovenščina v OŠ, 3. triletje, splošni cilji: 

“/…/ [U]čenci razvijajo tudi pripravljenost za 
govorjenje in pisanje; tako izražajo svoje misli, 
stališča, hotenje, čustva ali izkušnje, se pogajajo ter 
miroljubno rešujejo probleme v različnih življenjskih 
položajih. Zavedajo se, da je govorjenje/pisanje 
medosebna dejavnost, pri kateri je treba spoštovati 
sogovorca, upoštevati načelo vljudnosti in govorni 
položaj.” (Križaj Ortar et al. 2005: 9-10; poudarki J. 
Ž.).  

 



Ali je argumentacijo treba poučevati ali 
pričakovati vnaprej? 

• UN – Sociologija v SŠ, splošni cilji in kompetence: 
“Dijakinje/dijaki razvijajo: 

• /.../ sposobnost strokovnega, argumentiranega in 
strpnega izražanja lastnih stališč; /.../” (Popit et al.2008: 
3, poudarki J. Ž.) 

 

• UN – Slovenščina v OŠ, 3. triletje, operativni cilji: 
“/.../razmišljujoče in kritično sprejemajo besedila ter tako 
razvijajo zmožnost logičnega mišljenja, sklepanja, vrednotenja 
in utemeljevanja, pa tudi spoštovanja drugačnega mnenja.” 
(Križaj Ortar et al. 2005: 60, poudarki J. Ž.)  

 
 



Ali bi res morali poučevati še retoriko 
in argumentacijo? 

• Vpliv eksplicitnega vključevanja R-A principov na: 
–  komunikacijske kompetence učencev 

– predstave učiteljev o komunikacijskih zmožnostih učencev 
(Žmavc, 2011) 

 

• Šele sistematično poznavanje R-A konceptualne mreže 
omogoča njeno uspešno praktično uporabo in oblikuje 
ustrezno družbeno klimo – zgled že antika! 

 

• Optimalna rešitev tukaj in zdaj: samostojni moduli 
znotraj obstoječih predmetov  
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