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Iz recenzij
Avtor se je v monografiji lotil poglobljenega in sistematičnega preučevanja področja govornega
nastopanja v pedagoškem procesu; na enem mestu je predstavil ključne izsledke številnih tujih in
in jezikoslovja. Znanstveno pisanje začne z ugotovitvijo, da mora učitelj 21. stoletja obvladati učinkovito sporazumevanje v pedagoškem procesu, ki predstavlja eno izmed temeljnih kompetenc, v
okviru katere ima pomembno vlogo tudi njegovo govorno nastopanje v razredu. Usvojeno kompetenco »sporazumevanje v maternem jeziku«, ki jo kot eno izmed ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje omenja Evropski referenčni okvir, avtor razume kot osnovo, na kateri je treba graditi sposobnost učinkovitega govornega nastopanja učiteljev.
Red. prof. dr. Igor Saksida
Ta monografija predstavlja novost v slovenskem prostoru, saj na sistematičen in poglobljen način
nudi teoretična izhodišča pa tudi praktične napotke za izboljšanje učiteljevega govornega nastopanja, ki je temeljni del učiteljevega dela v razredu. Avtor v uvodu pojasnjuje, da se mora vsak učitelj
ukvarjati z lastno rabo jezika in se vseživljenjsko izpopolnjevati na tem področju, če želi uspešno
opravljati svoje delo. Ker je monografija v slovenskem jeziku, predstavlja tudi bogat nabor strokovne in znanstvene terminologije s področja govornega nastopanja in sporazumevanja v slovenščini. Dr. Tomaž Petek se v svojem delu navezuje na veliko tujih in domačih avtorjev, ki so prispevali
k razvoju (govornega) sporazumevanja in sporočanja, izsledke pa poveže tudi s svojimi spoznanji. Monografija predstavlja pomemben znanstveni prispevek na področju izobraževanja v slovenskem prostoru.
Doc. dr. Mateja Dagarin Fojkar
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