
Izhodiščna vprašanja za razpravo na petkovem srečanju 
 

1. Rezultati kažejo, da so sodelujoči v raziskavi pozorni na svojo neverbalno 

komunikacijo, saj je povprečna ocena pri vseh vključenih znakih (na primer, ohranjanje 

očesnega stika, pozitiven izraz na obrazu, urejenost zunanjega videza) nad 3,5. Kaj je po 

vašem mnenju razlog za to? 

 

2. Hkrati so tudi pričakovanja glede neverbalne komunikacije dobrega predavatelja 

visoka (pri vseh znakih je povprečna vrednost ravno tako nad 3,5). Od kod izhajajo ta 

pričakovanja po vašem mnenju (npr. iz lastnih predavateljskih izkušenj, naučenega v procesu 

osvajanja pedagoško andragoških vsebin, iz lastnih izkušenj kot slušatelja ali iz česa 

drugega)?  

 

3. Pričakovanja anketirank glede neverbalne komunikacije dobrega predavatelja so celo 

višja kot pričakovanja anketirancev. Kaj je po vašem mnenju razlog za to? 

 

4. Rezultati kažejo, da dajejo anketiranci večji poudarek nespremenljivim znakom 

neverbalne komunikacije (npr. spol, starost), neformalnemu pristopu predavatelja (npr. 

neformalen stil oblačenje, zmernost pri nakitu, ličilih in dišavah) ter znakom gibanja in dotika 

(npr. očesni stik, gestika, nasmeh, trepljaj) kot anketiranke. Kaj je po vašem mnenju razlog za 

to? 

 

5. Anketiranci, ki imajo izobrazbo nedružboslovne smeri pripisujejo kakovosti govora in 

formalnemu vtisu predavatelja večji pomen kot anketiranci družboslovne smeri. Kaj je po 

vašem mnenju razlog za to? 

 

6. Rezultati so pokazali, da so prepričanja o tem kako se vede dober predavatelj, lastna 

neverbalna komunikacija, starost in delovna doba (splošna in tista na področju izobraževanja) 

povezani s pomenom, ki ga anketirani pripisujejo različnim faktorjem neverbalne 

komunikacije (podrobnejše korelacije bodo predstavljene na srečanju). Le pri faktorju 

'nespremenljivi znaki neverbalne komunikacije', ki zajema znake kot so spol in starost 

predavatelja ni bilo mogoče ugotoviti nobene statistično značilne povezave z izbranimi 

spremenljivkami. Kaj bi, po vašem mnenju lahko še vplivalo na dojemanje nespremenljivih 

znakov neverbalne komunikacije razen zgoraj naštetih spremenljivk? 

 

7. Po mnenju anketiranih, znaki zunanjega videza najmanj vplivajo na možnost sledenja 

snovi med potekom izobraževanja, hkrati pa vseeno menijo, da je zunanji videz zelo 

pomemben za dobrega predavatelja ter tudi sami skrbijo, da je njihov zunanji videz vedno 

urejen. Kaj je po vašem mnenju razlog za razhajanje?  

 

8. Po mnenju anketiranih, je med znaki neverbalne komunikacije, ki najbolj vplivajo na 

možnost sledenja snovi med potekom izobraževanja, največ znakov, ki opisujejo kakovost 

glasu in govora hkrati pa so anketirani med znaki lastne neverbalne komunikacije, najnižje 

ocenili ravno svoje retorične sposobnosti. Kaj je po vašem mnenju razlog za razhajanje? 


