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PREDGOVOR 

Išče te sreča, um ti je dan, 
našel jo boš, ak nisi zaspan.  

(V. Vodnik: Dramilo) 
 
Tema jubilejne, desete izvedbe mednarodnega strokovnega simpozija Civilna družba in šolski 

sistem, nosi naslov OD ENCIKLOPEDIJE DO WIKIPEDIJE. Iz klasičnih enciklopedij in sodobnih 

spletnih izdaj le-teh črpamo informacije, ki nas vodijo do znanja in prav o tem želimo 

razpravljati letos.  

Temo smo postavili v kontekst 200-letnice smrti dveh velikih slovenskih razsvetljencev, 

Valentina Vodnika in Žige Zoisa. Prav razsvetljenstvo je namreč doba, ki  je v ospredje postavila 

razumsko dojemanje sveta in znanje kot temelj napredke družbe. Francoski enciklopedisti so 

postavili temelj enciklopediji, v letih 1751-1782 so zapisali popoln pregled znanosti in 

umetnosti.  V Ljubljani je v letu Valvasorjeve smrti 1693 ustanovljena prva znanstvena 

akademija, Academia operosorum,  Akademija delovnih Ljubljančanov, predhodnica današnje 

Slovenske akademije znanosti in umetnosti in temelj naše univerze. Zato želimo s simpozijem 

obeležiti tudi 100-letnico formalne ustanovitve Univerze v Ljubljani, naše osrednje in največje 

izobraževalne ustanove. 

V zadnjih 20. letih si pogosto zastavljamo vprašanje, kakšno znanje potrebujemo oz. 

potrebujejo mladostniki za življenje in delo v 21. stoletju in kaj znanje sploh je in kako se 

demonstrira v vsakdanjem in profesionalnem življenju. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika 

je znanje definirano kot celota podatkov, ki si jih kdo vtisne v zavest z učenjem, študijem. Pri 

tem se poraja vprašanje, ali človek to celoto podatkov lahko aplicira v svoje življenje na način, 

da bo z njimi lažje delal, ustvarjal, živel in se celovito razvijal. Zato se zdi pomembno, da šolski 

sistem ponudi kakovostna, uporabna  in celovita znanja, s katerimi je mogoče reševati 

probleme, raziskovati, razvijati, iskati nove rešitve in pri tem osebno intelektualno napredovati 

in poglabljati zavedanje o svetu in družbi. Težko je sicer rešiti dilemo, kaj je pomembnejše: pot 

do cilja ali cilj sam, toda znanje mora vendarle zaobjemati oboje.  

Pri pridobivanju znanja, veščin in spretnosti je pot zelo pomembna, vendar ni ravna in 

enostavna. Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju imajo pri tem izjemno zahtevno nalogo, 

kako podajati znanje, da ga bodo tisti, ki se izobražujejo, čim hitreje in za čim dlje časa usvojili, 
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ga interdisciplinarno povezali in tako kasneje uporabili na različnih področjih. Sklepamo lahko, 

da tradicionalni načini poučevanja morda niso več ustrezni in ne prinašajo zadovoljivih 

dosežkov oz. standardov znanja, zato se moramo ozirati po metodah, ki vsebine osmišljajo in 

jih postavijo v kontekst realnega življenja. Uporaba sodobne tehnologije pri pedagoškem delu 

je zagotovo dobrodošla, toda paziti je potrebno na pasti – ali je npr. Wikipedija dovolj 

kredibilno spletno mesto za pridobivanje preverjenih informacij in če ni, kako se naučiti 

pravilno uporabljati takšen vir, da ne bomo prišli do napačnih zaključkov?   

Soočiti se moramo tudi s tem, ali v slovenskem šolskem sistemu uresničujemo deklarativno 

enakost med spoloma. Morda vendarle obstajajo določene razlike pri usvajanju oz. dojemanju 

vsebin in spretnosti, morda so razlike v motivaciji za določena področja. V družbi še vedno 

obstaja delitev na »moška« in »ženska« dela oz. poklice in sprašujemo se, kaj je oz. kaj bi moral 

šolski sistem še narediti, da bi razlike med spoloma na delovnih področjih ne predstavljale 

zapostavljenosti katerega od spolov.  

Tako kot je Valentin Vodnik želel predramiti Slovence, smo želeli  tudi na našem strokovnem 

posvetu strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju “zdramiti”  k temeljitemu premisleku, 

analizi, kritičnemu mišljenju, iskanju rešitev pri izzivih, ki se tičejo znanja in poti, ki vodijo do 

njega ter se pri tem vprašati, ali smo v šoli naredili dovolj za enakost med spoloma.  

Valentin Punčoh  
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Posameznik kot osebnost 

Smisel življenja vsakega od nas, tudi mladostnika, je oblikovanje dovolj prožnega notranjega 

jedra oz. vsebin osebnosti, ki poleg telesne in duševne omogoči vključitev spoznavne 

razsežnosti posameznika. Z znanjem in razumom še ne pridemo do spoznanja: potrebujemo 

še pamet in modrost. Šele potem zmoremo ozavestiti sebe, doživeti (ne le razumeti!) neko 

dogajanje, ga ovrednotiti in mu dati smisel. Spoznanje torej ni vezano na religije oz. 

»spoznavanje boga« Spoznanje se nanaša na ozaveščenost sebe, okolja in načina odzivanja 

posameznika na izzive iz njega samega in iz okolja. Pri mladostniku je pomembno oblikovanje 

njegove človečnosti kot družbene in kulturne pogojenosti.  

Vsaka stroka opredeljuje osebnost po svoje. Moje opredelitve bi rade bile celostne, a bo v njih 

močna sled medicine in antropologije, ki se veže nanjo. Pesnik bi dodal še marsikaj, kar meni 

ni dano, saj so v osebnosti zajete vsebine, ki jih znanstvene stroke ne zmorejo opredeliti. Gre 

za nemerljive vsebine zunaj materialnih in energetskih razsežnosti; vsebine, ki so čista 

metafizika, a dajejo človekovemu bivanju vrednost in smisel - kot dajejo smisel celotnemu 

kozmosu.  

Gre za oblikovanje  zavesti o sebi in za zavest o povezanosti vsega z vsem, za oblikovanje 

skladnosti in ustvarjalnosti ob najmanjši možni izgubi energije. Osebnost je torej težnja po 

uresničitvi sebe v skladu z razvojem in danimi možnostmi. Ta človekova lastnost je dana le 

okvirno in jo je potrebno dokončno oblikovati šele z izkustvenim učenjem. Ugodne izkušnje pa 

se oblikujejo predvsem doma in v šoli – delno tudi v širšem okolju in se iz roda v rod nalagajo 

v skupno genetsko doto, ki oblikuje naše socialno vedenje in kulturo bivanja. V tem je modrost 

organizma, saj smo ljudje sestavni del narave: vse osnovne delce, ki so v človeku, najdemo 

tudi v naravi in vse osnovne fizikalne zakonitosti prav tako. Človekova zavest je kot metafizični 

del osebnosti prav tako prisotna v naravi kot t. i. kozmična zavest oz. védenje vsega o vsem. 

Isti odnosi in ista snov - ali kot je zapisal Shakespeare: »… iz take smo snovi kot sanje …«.  
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Neuspešno nagovarjanje odgovornih 

Kot zdravnik in psihoterapevt nagovarjam že 30 let odgovorne slovenske strokovnjake in 

politike glede potrebe po spremembah javnega šolstva, saj postaja delo s šolsko mladino iz 

dneva v dan težje in ga dosedanji šolski sistem očitno ne obvladuje več. Ker kaže, da pri 

odgovornih ni motiva za katero koli spremembo, je pri njih prišlo do odporov – in ker so odpori 

prehudi, sprememb pač ne bo. Ker odgovorni niso pripravljeni na napor, ki ga zahteva kateri 

koli razvoj, bomo ostali tam, kjer smo bili doslej. Pri tem pa nihče od njih ne pomisli, da je 

edina stalnica v življenju sprememba. 

Izhajam iz podmene, da so bistveni del politike, religij, šol, gospodarstva in javnosti nasploh 

ljudje in ne morda bruto družbeni proizvod, ideologija, višina dobička kapitalskih družb ter 

pripadnost neki politični stranki ali religiji. Le ljudje se lahko pogovarjamo med seboj, 

usklajujemo stališča in iščemo ustrezne rešitve, saj smo lahko le ljudje osnova za ustvarjalno 

delo in medsebojno sodelovanje v kateri koli skupnosti. Ko ni več medsebojnega zaupanja, ni 

možno ustvarjalno sporazumevanje. Kaže, da smo se tudi Slovenci znašli v zastoju, saj si ne 

zaupamo več med seboj.  

Med vplivnimi skupinami ljudi je preveč tatov, lažnivcev in blebetačev, med državljani pa 

preveč ravnodušnih, ki se bojijo še slabših časov. Ljudje nočejo tvegati. Vpeti so v potrošništvo, 

ki zastoj v razvoju spreminja v nazadovanje. Ne starši, ne učitelji niso pripravljeni naučiti 

šolarjev gledati dogajanja takšna, kot so. Tudi oni so potrošniki, ki ne znajo gledati ljudi okoli 

sebe (tudi šolarjev in mladostnikov) kot bitja z lastno pametjo.  

Spomladi 2007 sem pri založbi Didakta izdal priročnik »Šolar na poti do sebe«, ki ponuja 

staršem in učiteljem praktične izhode iz sedanjega položaja. Začel sem prav pri šolarjih,  

njihovih starših in učiteljih, saj ne računam na ozaveščanje ostalih odraslih, ki tega nočejo. 

Računam pač na mlade, ki so po biblijskem načelu luč sveta in sol zemlje.  

 

Od besed k dejanjem 

Že jeseni 2007 sem se lotil projekta, ki sem ga podrobno opisal v knjigi, čeprav nisem naletel 

na razumevanje politike. Recenzenti so namreč predlagali, da naj bi monografija »Šolar na poti 

do sebe« predstavila slovensko šolstvo pri takratnem predsedovanju Evropski uniji. Politiki se 
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na predlog niso odzvali. Morda je bilo prezgodaj. Kaže, da je tudi sedaj še vedno prezgodaj. 

Rezultati štiriletne pilotske študije so znani in politika ter akademska stroka imata priložnost, 

da se izrečeta, a se doslej nista.  

Kdo naj skrbi za oblikovanje osebnosti? 

Slovenci in še posebej pedagoški delavci ne poznajo smisla oblikovanja osebnosti, ne vedo, 

komu zaupati to vlogo in kam jo umestiti. Tudi strokovnjaki, ki so pred leti obelodanili 

najnovejšo Belo knjigo o šolstvu, se v tem pomembnem besedilu niso natančneje izjasnili o 

oblikovanju osebnosti šolarjev. Glede na hitro upadanje kakovosti kulture življenja pri šolarjih 

in starših sem prepričan, da bi to moral biti eden od štirih osnovnih učnih predmetov, takoj za 

jeziki, matematiko in športno vzgojo.  

Odgovornost za oblikovanje osebnosti šolniki prepuščajo staršem, ki o tem ne vedo ničesar, 

ker jih tega nihče ne v šoli ne kasneje ni učil. Tudi učitelji in srednješolski profesorji ne vedo o 

oblikovanju osebnosti nič, saj jih na fakultetah tega niso učili. Akademska srenja pa še vedno 

molči. Kaže, da bo v Sloveniji še dolgo tako, kot pač je.  

Med leti 2007 – 2011 smo izpeljali projekt Brez megle v glavi, v katerem so  sodelovali učitelji, 

srednješolski profesorji, socialni in specialni pedagogi, psihologi, socialni delavci ter en 

zdravnik in ena medicinska sestra. Naš projekt je eden od številnih, ki potekajo med mladimi 

v Evropi in drugod po svetu, v skandinavskih državah že nad trideset let. V štirih letih si je 

štirideset strokovnjakov nabralo številna nova izkustvena znanja na dovolj visoki strokovni 

ravni, saj sem upošteval nova znanja iz pedagoške stroke, medicinske fiziologije in razvojne 

psihologije. Kolikor vem, slovenski učitelji doslej niso imeli tako obširnega in celostnega 

usposabljanja.  

Nepovezanost stroke in politike 

Ob zaključku opisanega projekta smo si udeleženci zastavljali vprašanje: je bil vložen trud le 

račun brez krčmarja ali smo uspeli predramiti pedagoško in politično elito, ki se ta trenutek 

ukvarja z drugimi posli in jih ne zanima osebnost šolarjev. Morda sem zanesenjak, ko računam 

na pamet in modrost pedagoških teoretikov. Zastavljam pa si še vprašanje: je pametneje 

govoriti ali molčati – je nemara bolje čakati in upati na drugačne čase? 
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 Slovenski pregovor namreč pravi, da je molk zlato in da devetim odgovori, kdor molči.  

Ugotavljam namreč, da odgovorni Slovenci pri izpeljavi temeljnih projektov raje ravnajo po 

starem slovenskem pregovoru, ki pravi: kdor molči, devetim odgovori. Zato molčijo, stroka in 

politika pa še naprej delujeta nepovezano. Pri svojem projektnem delu sem pogrešal 

povezovanje ministrstev za šolstvo in za zdravje, če ne tudi za kulturo, znanost, družino, 

finance in gospodarstvo. Težko je peljati večtirne projekte po enem tiru. Tudi znanost še vedno 

molči (da bi devetim odgovorila?). 

Če bi možgani delovali tako nepovezano kot posamezni resorji v državni upravi, bi življenje 

sploh ne bilo možno. Vsako novo sporočilo oz. dogajanje se v možganih s pomočjo asociacijskih 

mrež poveže z že znanim in preverjenim, pri nas pa se ob vsaki menjavi politične oblasti vse 

dosedanje povezave namenoma prekinjajo in vsaka nova oblast spet začenja vse na novo – 

kot da je vse staro slabo. Če bi možgani uporabljali takšen pristop k novim pobudam, bi bili 

ljudje še vedno podobni opicam. Naši politiki so namreč državo tako zapletli, da je podobna 

zgodbam iz Kafkovih romanov. V človekovih možganih ni tako potratnih in nesmiselnih 

dejavnosti, kot je delovanje naše državne uprave.  

Šolarjevi možgani se šele oblikujejo in vzpostavljajo živčne mreže po logičnih zaporedjih, kot 

jih narekujeta genetika in vedenjski vzorci okolja, da bi šolarju omogočili živeti skladno in 

pametno. Ploski črvi in deževniki ne potrebujejo možganov, saj dobro shajajo z živčnimi vozli 

(gangliji), ki so energetsko veliko manj potratni, opravljajo pa dovolj dobro dejavnosti, ki so 

tem živim bitjem potrebne. Pri človeku so se gangliji ohranili kot avtonomno živčevje, ki deluje 

zunaj možganskih centrov in ne troši energije, potrebne za delo centralnega živčevja. 

Zgledi, ki ne vlečejo 

Ob 300 000 let starih izkušnjah sodobnega človeka so možgani spoznali, da je sistem zgledov 

energetsko najbolj varčen. Za avtonomno živčevje je namreč značilno, da za izpeljavo manj 

zahtevnih, vendar pomembnih  dejavnosti uporablja manj zapletene in manj potratne živčne 

povezave.  

Naša država nima izkušenj, a bi se lahko zgledovala po modrosti organizma, ki deluje 

premišljeno in troši najmanj možne energije za opravljanje neke naloge. Možgani se raje 
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oskrbijo z avtonomnim živčevjem, ki se energetsko vzdržuje iz manj potratnih virov. Tudi 

država bi pri izpeljavi enostavnejših, vendar pomembnih dejavnosti uporabila enostavnejši 

kader in prihranila s tem velike vsote denarja. Žal je potratna in za državljane slab zgled. 

 Možgani varčujejo z energijo, a kljub majhni prostornini potrošijo kar četrtino vse proizvedene 

energije v telesu. Kadar je vsiljenih in nesmiselnih vzorcev iz okolja vendarle preveč, se 

možgani odzovejo z odpori, ki so njihova nezavedna obramba pred zapravljanjem energetskih 

zalog. Na to modrost organizma želim spomniti tudi strokovnjake, ki so pisali novo Belo knjigo 

o šolstvu in niso računali na pomen nezavednega pri šolarju. Na vsiljene in dolgočasne vsebine 

se šolar odziva ali z odpori ali z obrambnimi mehanizmi, ki pomenijo nezavedni beg pred 

vsiljivcem.  

Če potiskam neprijetne vsebine v  nezavedno, pride do psihosomatskih, čustvenih in 

vedenjskih odklonov. Pri mladostnikih jih šolski zdravniki zaznavamo vedno več, pa naj si 

razvojni psihologi in teoretiki pedagogike še naprej delajo utvare o tem, da dijaki šolo 

obiskujejo z veseljem.  

Šolski zdravniki si prizadevamo najti ravnovesje med šolarjevimi potrebami in zahtevami šole; 

če tega ravnovesja ni, ni ne medsebojnega zaupanja, ne ustvarjalnega sodelovanja. Človekove 

potrebe in zahteve okolja naj bi bile v nenehnem ravnovesju, sicer življenje ni možno. Tu se 

pedagoški teoretiki motijo: vsiljevanje vedno novih učnih vsebin je za šolarje kronični stres.  

Strah pred ozaveščanjem sebe 

Zadnjih petdeset let se je v človekovi zavesti oblikovalo spoznanje, da smo bitja treh 

razsežnosti: telesne, duševne in spoznavne. Znanost žal še vedno izpodbija spoznavno 

(metafizično, duhovno) razsežnost, ker je nemerljiva in znanstveno težko opredeljiva, čeprav 

značilno človeška. Morda je tudi šolsko znanost strah ozaveščenih učencev in njihovih staršev? 

Če postanejo starši in njihovi otroci (šolarji) osebnosti, bodo ozavestili sebe in dogajanje zunaj 

sebe, ta dogajanja doživljali, vrednotili in jim določali smisel. S tem bodo sposobni obvladovati 

sebe, svoja čustva, strasti in nagone ter s tem postati svobodni. 

Spoznavna razsežnost je poroštvo za človekovo odgovornost. Odgovoren pa je lahko le človek, 

ki razmišlja s svojo glavo. Nisem prepričan, da si vladarji in politiki resnično želijo odgovornih 

državljanov, saj so svobodno misleči ljudje slabi volivci, slabi potrošniki in slabi verniki. 
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»Dobri pastirji« imajo raje »ovčje črede«, ki se pasejo po supermarketih, zabaviščih, plažah, 

smučiščih in cerkvah. Njihova filozofija je zaposlitev zaradi zaslužka, da ga lahko unovčijo pri 

trgovcih vseh vrst. Stanovanja si polnijo z raznovrstno kramo, glave pa le z znanjem, potrebnim 

za delovno mesto. Lastne osebnosti si ne polnijo, ker je ne znajo ozavestiti. Primanjkljaj 

življenjskega smisla izražajo z iskanjem sreče, ki je med nakupljenimi predmeti ni. 

Je možno Slovencem odpreti oči? 

S projektom »Brez megle v glavi« sem želel Slovencem odpreti oči, da ne bi bili čreda ovac in 

tavali v megli. Pred očmi imam slovensko zgodovino, ki pač ni bila naklonjena državotvornosti. 

Svobodna Karantanija je bil le kratkotrajen srednjeveški sen, ki so ga kmalu zabrisali najprej 

Franki in Bavarci, za njimi pa Habsburžani. Po prvi svetovni vojni smo se odločili za Južne 

Slovane in se dolga leta privajali na njihov življenjski slog, ki nas je v 70 letih skupne države 

resnično napravil brez hrbtenice. Sedaj smo ovce.  

Politiki, ki jih izbiramo na volitvah se trudijo, da bi bili ovce še naprej in blejali tako, kot bodo 

želeli oni. Nihče med njimi si ne prizadeva, da bi bili državljani te države osebnostno zreli in 

svobodni, s tem pa tudi odgovorni za sprejete odločitve. Tu bi rad Slovencem odprl očim, a 

vem, da ne bom uspel, dokler ne bom imel na svoji strani pedagoške znanosti, ki se še vedno  

tako zelo brani urjenja ozaveščenosti in svobode učencev in dijakov v letih osebnostnega 

razvoja.     

Zagovornike za svoje projektno delo na področju razvoja osebnosti mladih še vedno iščem 

med učitelji in ravnatelji šol, ki jim posvečam na stotine ur seminarjev o teh vsebinah in so 

moja edina strokovna opora. Tudi staršem namenjam zadnja leta veliko predavanj o možnosti 

oblikovanja osebnosti njihovih otrok, pa ne gre. Starši se sicer navdušujejo za projekt, a raje 

ostajajo pri starem. Slovenci očitno še ne želimo storiti ničesar ne zase ne za osebnost svojih 

otrok. Raje hodimo po nakupih, na morje ter jamramo. 
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Povzetek 

Peter Podunavac (1974) je zažel jadrati v koprskem klubu Jadro, ter se hitro izkazal kot 

nadarjen jadralec. Po dopolnjenem 15 letu je iz razreda optimist presedlal na razred 420 in z 

Mitjo Petričem osvojil naslov državnega prvaka. V isti zasedbi se je nato uspešno preizkusil 

tudi v olimpijskem razredu 470. Po letu 1999 se je kot profesionalni jadralec začel udeleževati 

tekmovanj na velikih regatnikih v Italiji in Španiji. Kot skiper in krmar je 3 leta vodil regatnik 

Esimit Europa s 17 člansko posadko. Je udeleženec številnih regat doma in v tujini. Je večkratni 

državni prvak in dobitnik medalj na evropskih in svetovnih prvenstvih. Leta 2001 je odprl lastno 

podjetje, v katerem izdeluje vrhunska jadra in dodatno opremo. 

Robert Kranjec (1981) se je s smučarskimi skoki ukvarjal od svojega enajstega leta. Do konca 

kariere je bil član kluba SK Triglav Kranj in slovenske skakalne reprezentance. Veljal je za 

dobrega skakalca in predvsem odličnega letalca. Največje uspehe je požel ravno v poletih. Zato 

se ga je prijel vzdevek Leteči Kranjec. V zadnjih tekmovalnih letih je bil eden najstarejših 

tekmovalcev v tem športu. Imel je največ opravljenih poletov preko dvesto metrov, skupno 

kar 212. Bil je prvi, ki je opravil dvesto poletov preko 200 metrov. Ob zaključku kariere ni bi lo 

letalca, ki bi bil blizu temu dosežku. Je dobitnik številnih medalj na tekmovanjih za svetovni 

pokal, svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah. Po končani športni karieri se ni predal 

brezdelju. Vsak dan hodi v službo, kjer oblikuje, kroji in šiva smučarske kombinezone za 

reprezentanco. 

 

Ključne besede: vrhunski športniki, podjetništvo, znanje  

 

Abstract 

Peter Podunavac (1974) started sailing at Jadro Koper Club and has quickly proved to be a 

talented sailor. After the age of 15, he moved from the optimist class to the 420 class and 

together with Mitja Perič they have won the national championship. He then successfully 

tested himself in the Olympic class of 470. After 1999, as a professional sailor, he began 

competing in major regattas in Italy and Spain. As a skipper and navigator, he has been 

managing Esimit Europa regatta with a 17-members crew for 3 years. He has participated in 

many regattas at home and abroad. He is a multiple national champion and winner of medals 
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at European and World Championships. In 2001, he started his own business, producing high-

end sails and accessories. 

Robert Kranjec (1981) has been involved in ski jumping since he was eleven. Until the end of 

his career he was a member of the SK Triglav Kranj Club and the Slovenian jumping team. He 

was considered a good jumper and above all a great airman. He achieved his greatest 

successes in his flights. That's why he was nicknamed the Flying Kranjec. He has been one of 

the oldest competitors in this sports in his last years. He had the highest number of flights over 

two hundred meters, totalling as many as 212. He was the first to complete two hundred 

flights over 200 meters. At the end of his career, there was no airman close to that 

achievement. He has won numerous medals in World Cup competitions, world championships 

and the Olympics. After his sports career, he did not surrender to idleness. He goes to work 

every day to design, tailor and sew ski suits for the national team. 

 

Key words: top athletes, entrepreneurship, knowledge 
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Povzetek 

Oleg Ambartsumyan je s soprogo prišel v Slovenijo pred šestimi leti. Njegova ustvarjalna pot 

se je začela v rojstnem St. Petersburgu, kjer je diplomiral na Pomorski tehnični Univerzi St. 

Petersburg. Po končanem šolanju se je zaposlil kot industrijski oblikovalec v ruskem podjetju 

Almaz Central Marine Design Bureau OAO, kjer je primarno oblikoval celotno podobo jadrnic. 

Kasneje je v St. Petersburgu deloval v podjetju Cummins Marine kot področni prodajni 

manager. Danes je uspešen manager v podjetju Bosio d.o.o. V pogovoru nam bo predstavil 

svojo izobraževalno pot v rodni Rusiji in pogled na naš šolski sistem, saj je ponosen oče dveh 

hčera. Ena od njiju že obiskuje vrtec v Celju.  V pogovoru bo tudi poudaril pomen znanja za 

osebni napredek in napredek družbe. Pomembno je, da se zavedamo, da nam znanje odpira 

vrata v svet. 

Ključne besede: izobrazba, Rusija, znanje 

 

Abstract 

Oleg Ambartsumyan and his wife came to Slovenia six years ago. His creative career has begun 

at his native St. Petersburg, where he graduated from St. Petersburg Maritime Technical 

University. After completing his education, he got a job as an industrial designer at the Russian 

company Almaz Central Marine Design Bureau OAO, where he primarily designed the overall 

image of sailboats. He has later worked at Cummins Marine in St. Petersburg as an area sales 

manager. Today he is a successful manager at Bosio d.o.o. He will tell us about his educational 

path in his native Russia and give his insight upon our school system, as he is a proud father 

of two daughters. One of them is already attending kindergarten in Celje. The conversation 

will also highlight the importance of knowledge for personal progress and the advancement 

of society. It is important for us to be aware that knowledge opens the door to the world. 

Key words: education, Russia, knowledge 
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Povzetek 

Jana Navmoska je študentka fotografije, Tomi Sokolov študira ilustracijo, Strahinja Jovanović 

pa grafično oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Mladi 

študentje so izbrali študij v tujini z namenom, da bi oplemenitili svoje sposobnosti, interese in 

nadarjenost z znanjem in veščinami tam, kjer so začutili širše možnosti kot doma. Toda kje je 

mesto umetnosti v današnjem storilnostno naravnanem svetu? Kje je mesto umetnosti v 

vzgoji in izobraževanju? Lahko preko umetnosti podajamo  učencem znanje in kako? Ali pa je 

umetnost nepotrebno zapravljanje časa, dodatno breme učencem in dijakom in požira denar 

v družbi? Vendarle pa je to področje, ki nima meja. Je univerzalni jezik, ki ga razumejo vsi 

prebivalci sveta in povezuje vse narode. Okrogla miza bo poskušala odgovoriti ali pojasniti ta 

vprašanja in dileme ter postaviti umetnost in znanje v simbiozo, ki lahko daje izjemne rezultate 

na področju človekovega delovanja in ustvarjanja.  

Ključne besede: šola, umetnost, znanje, povezovanje, ustvarjalnost  

 

Abstract 

Jana Navmoska is a student of photography, Tomi Sokolov studies illustration and Strahinja 

Jovanović graphic design at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana. Young students 

have chosen to study abroad to refine their abilities, interests and talents with knowledge and 

skills where they are experiencing greater opportunities than back at home. But where is the 

place of art in today's productivity-oriented world? Where is the place of art in education? 

Can we pass on knowledge through art to students and how? Or is art an unnecessary waste 

of time, putting additional strain on pupils and students, and so wasting money? However, 

this is an area that has no boundaries, it is a universal language that is understood by all the 

inhabitants of the world and connects all nations. The discussion will attempt to answer or 

clarify these questions and dilemmas and put art and knowledge into symbiosis that can 

deliver tremendous results in the fields of human action and creation. 

 

Key words: school, art, knowledge, connectivity, creativity 
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Povzetek  

 V slovenskih šolah je še vedno preveč faktografije, čeprav lahko rečemo, da je naš šolski 

sistem dober in da mladim ponuja dovolj znanja. Navaja tudi k razmišljanju, da je vseživljenjsko 

učenje za sodobnega človeka nujno in da se z zaključkom formalnega izobraževanja učenje ne 

zaključi. Ravno nasprotno – neformalna znanja so vse pomembnejša in vedno bolj cenjena. 

Tudi veščine, s katerimi premagujemo toge medčloveške odnose in nam pomagajo, da se 

razumemo, spodbujamo, spoštljivo nagovarjamo  in svoje znanje nesebično prenašamo v 

družbo, ki bo enakovredno sprejemala našo drugačnost in na njej gradila temelje za pravično 

in človeka dostojno življenje. 

Kako postati umetnica, pisateljica, igralka in kako prepričati zahtevne mlade bralce, da z 

navdušenostjo posegajo po knjigah kljub tehnologiji, ki mladega človeka odvrača od 

poglobljenega in daljšega branja? Nadarjenost zagotovo ni dovolj. Za tako vsestransko in 

priljubljeno osebnost, kot je Desa Muck, sta najbrž znanje in neomajna vnema ključ do uspeha, 

mehko zavitega v njeno človeško toplino in iskren humor. 

Temeljni namen našega bivanja je v radostnem učenju oz. v nenehnem preseganju 

obstoječega stanja, pravi pater Karel Gržan. Pomembna je vzgoja pozornosti za občudovanje, 

za čudenje, ki budi vznemirjenje in radovednost. Je šola le tovarna faktografskega znanja ali 

dovolj spodbuja mladega človeka, da kritično in hkrati z lepoto v srcu sprejema svet okrog 

sebe? Pater Karel presega svoje poslanstvo z izrazito ljubeznijo do sodobnega človeka,  ujetega 

v pasti tekmovalnosti, pohlepa in kičaste plehkosti, ki jo ponuja elektronska navideznost. Je 

žrtev mlad človek, v posebno nežnem in občutljivem obdobju, zaznamovan s šolskim 

sistemom? Patrova prizadevanja odgovarjajo tudi na ta vprašanja. 

Faktografijo smo namenoma zapostavili. Wikipedija naj opravi svoj namen. 

 

Ključne besede: šola, mladostniki, družba in tehnologija, znanje, vrednote  

 

Abstract 

There is still too much factography in Slovene schools, although we can say that our school 

system is good and offers young people enough knowledge. It also implies that lifelong 

learning is essential for a modern man and after the formal education is completed, the 

process of learning is still not. On the contrary, informal knowledge is becoming more and 
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more important and increasingly valued. Also skills, with which we overcome rigid human 

relationships and with their help they make us understand each other, they encourage and 

respectfully address us, and we selflessly transfer our knowledge to the society, which equally 

accepts our individuality and so we build on its foundations for a just and dignified life. 

How to become an artist, a writer, an actress and how to persuade demanding young readers 

to enthusiastically reach for books despite technology that discourages young people from 

reading a demanding and meaningful literature? Talent is certainly not enough. For such a 

versatile and popular personality as Desa Muck, knowledge and unwavering zeal are the key 

to success, softly wrapped in her human warmth and sincere humour. 

The fundamental purpose of our existance is to enjoy joyful learning and / or learning in 

constantly overcoming the existing situation, says priest Karel Grzan. It is important to 

cultivate attention for admiration, for wonder that awakens excitement and curiosity. Is 

school merely a place for factographical knowledge or does it encourage the young enough to 

accept the world around them critically and in the same time with beauty in their hearts? 

Priest Karel goes beyond his mission with the immense love for the modern man trapped in 

his competitiveness, greed and kitschy timidity offered by electronic virtual reality. Is a young 

person the victim here, in a particularly tender and sensitive period, marked by the school 

system? Priest’s efforts also answer these questions. 

We deliberately neglected the factography. Wikipedia should fulfil its purpose. 

 

Key words: school, adolescents, society and technology, knowledge, values 
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Povzetek 

Učenje je naraven proces v človeškem razvoju. Organiziranemu procesu učenja rečemo 

izobraževanje. Tradicionalni izobraževalni sistemi so linearni in danes neuporabni. Če je bil 

nekoč sprejemljiv model, da šola ponuja specifična znanja, učenci z nekaj sreče pridobijo dobre 

ocene, kasneje opravijo študij in se zaposlijo, je danes nujno vseživljenjsko učenje, ki je bolj 

organske oblike in je sestavljenka formalno in neformalno pridobljenih znanj. Zaradi 

dramatičnih tehnoloških in geopolitičnih sprememb znanje postaja kolektivna lastnina. Razlogi 

za izobraževanje so: ekonomski, socialni, kulturni in osebni. Tradicionalno izobraževanje 

poteka po principu standardizacije, politične uniformiranosti in tekmovalnosti. Novodobna 

preobrazba mora temeljiti na kreativnosti in inteligenci. Učitelj je učenec in učenec je učitelj. 

Učitelj ni več monolog – je pogovor in dialog. Ta pa mora biti usmerjen v poslovno in 

tehnološko skupnost. 

 

Ključne besede: sodobno izobraževanje, projektno naravnan pouk, digitalna preobrazba 

 

Abstract 

Learning is a natural process in human development. An organized learning process is called 

education. Traditional education systems are linear and useless today. If it was once an 

acceptable model for a school to offer specific skills, students are fortunate enough to get 

good grades, finish study later and get a job, today, lifelong learning, which is more organic in 

nature and a component of formally and informally acquired knowledge, is essential. 

Knowledge is becoming a collective property due to dramatic technological and geopolitical 

changes. The reasons for education are: economic, social, cultural and personal. Traditional 

education is based on the principle of standardization, political uniformity and 

competitiveness. The modern transformation must be based on creativity and intelligence. 

The teacher is the student and the student is the teacher. The teacher is no longer a 

monologue - it is a conversation and a dialogue. This, however, must be targeted at the 

business and technology community. 

 

Key words: modern education, project-oriented teaching, digital transformation  
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1 Nujnost sprememb v izobraževanju 

V zgodovini je bilo veliko revolucij – političnih, kulturnih, industrijskih itd. Sir Ken Robinson 

(2018) poudarja, da bodo spremembe v prihodnosti bolj dramatične od tistih iz preteklosti. 

Svet naših otrok bo zaradi digitalne transformacije postal za nas nerazumljiv. Druga 

pomembna sprememba je rast populacije in vpliv na svetovno okolje. Če želimo osmisliti te 

spremembe, jih moramo razumeti in se vedenjsko prilagoditi na področju poslovanja, politike 

in izobraževanja. 

Živimo v času 4. industrijske revolucije in enormnih sprememb na področju digitalnih 

preobrazb – transformacij. Zaznamujejo nas socialna mreženja, mobilnost, hitri internet, 

internet stvari, poslovna analitika, veliki podatki, delo v oblakih itn. Digitalizacija ima vpliv na 

socializacijo, socialni mediji na vedenje in to, hote ali nehote, postaja del kulture v 

izobraževanju. Tudi tu se pričakujejo prilagajanja, poosebljenost in lokalna dostopnost. Na 

spletni strani Acer for education (2017) lahko preberemo, da pri digitalni transformaciji v šolah 

ne gre zgolj za inovacije ali nove tehnologije, ampak bolj za uvajanje nove kulture. Tako učitelji 

kot učenci lahko izboljšajo učne izkušnje s skupnim ciljem: ustvariti bolj angažiran in učinkovit 

izobraževalni proces. Digitalna transformacija zajema pet ključnih področij: 

1. Povečanje digitalnega lastniškega kapitala, pri čemer govorimo o digitalni pravičnosti, kjer 

imajo lahko vsi učenci dostop do učnih virov na lažji in cenejši način od običajnega samo z 

eno napravo – pametnim telefon, tabličnim ali prenosnim računalnikom, ne glede na 

njihov ekonomski status. 

2. Prilagojena izkušnja, ki pomeni spodbujanje procesa oblikovanja učenčeve prihodnosti. 

Danes lahko posebni programi predlagajo, kakšne tečaje naj udeleženci opravijo glede na 

predhodno opravljene predmete, pridobljene ocene in sposobnosti in jim svetujejo, 

kakšna je verjetnost, da bodo dobili dobre končne rezultate. Priložnost za prilagajanje 

učenja vsakemu učencu naredi izobraževanje produktivnejše: posebne potrebe se hitreje 

diagnosticirajo in napredek se pospeši. 

3. Svetovna publika: digitalne platforme za učenje dobesedno kršijo geografske in kulturne 

meje, učiteljem pa omogočajo, da znanje prenesejo iz učilnice. Asinhrone učilnice 

omogočajo učencem, da "hodijo v šolo" kadar koli. To je koristna fleksibilnost – povsem 

nov koncept tradicionalnega izobraževanja. 
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4. Modularno učenje omogoča možnost hitrejše sestave učnih vsebin. Učitelji lahko 

pripravijo svoja predavanja z uporabo najboljših vsebin, ki so jih predhodno razvili drugi 

kolegi iz istega izobraževalnega programa ali drugje. Tako lažje zadovoljijo široke potrebe 

po različnih kompetencah, stopnjah zahtevnosti, vlogah in oddelkih. 

5. Kakovostni učitelji so ključnega pomena za uspeh digitalne preobrazbe v šolah. To so 

izobraženi ljudje in opolnomočeni za uporabo digitalnih orodij. Učitelji se lahko pridružijo 

spletnim skupinam za strokovno učenje in postavljajo vprašanja ter delijo izkušnje s 

sodelavci, pri tem pa jih povezuje skupni cilj – visoko kakovosten standard izobraževanja. 

 

Ko govorimo o kakovosti učitelja, lahko potegnemo vzporednice s pravili v sodobnem 

poslovnem okolju. Učitelj je vodja in ne menedžer. Je vizionar, kreativen, fleksibilen in 

iznajdljiv. Razumeti mora, da na mlade ljudi danes vplivajo tri ključna področja: 

1. delo v skupnostih (socialno in ekonomsko mreženje), 

2. možnost odločanja (npr. participativni način financiranja javnih projektov),  

3. aktualnost in popularnost (počnemo, kar je zanimivo in koristno). 

V izobraževalnem procesu je vsak posameznik mešanica talentov, sposobnosti, interesov, 

dispozicij in zmožnosti njihovega uresničevanja v danem okolju. Vsem pa je skupno, da so 

radovedni. Vloga današnjega dobrega učitelja je, da spodbuja in učence "prisili", da nekaj 

naredijo. Neuspeh ni izbira. Pomemben je dialog in spoštljiv odnos z jasnimi cilji, koristmi in 

predstavljivo prihodnostjo. Učitelj strokovnih modulov lahko s poznavanjem potreb lokalnega 

poslovnega okolja že danes vključi nove vsebine v 10 % deležu odprtega kurikula. Dijaki tako 

lažje razumejo, kaj potrebuje poslovno okolje in kasneje bolj samozavestno vstopajo v posel 

že v začetni fazi poklicne kariere. 

Tako razmišljanje je značilno za t. i. studio šole v Združenem kraljestvu. Ime studio šola izhaja 

iz koncepta renesančnega studia, ki je v Evropi obstajal od leta 1400 do 1700. Učence v teh 

studiih je učil izkušeni mojster v istem kraju, kjer je ustvarjal. Sodobne studio šole želijo 

učencem omogočiti znanje, ki ga zahtevajo delodajalci in podjetja v lokalnem okolju, na način, 

ki simulira pristna delovna mesta. (Wikipedia, 2019) 

Skozi tak način izobraževanja učenci spoznajo delovanje poslovnega okolja, svoje prednosti in 

slabosti ter se lažje odločijo za svojo vlogo v poslovnem procesu. 
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2 Sestavimo najboljšo rešitev 

V programu srednjega strokovnega izobraževanja, smer medijski tehnik, so izobraževalni cilji 

na področju stroke precej zastareli. V veljavi so dobro desetletje. Oblikovanje sporočil za 

medije se je do danes temeljito spremenilo. Elektronski mediji izpodrivajo tradicionalne 

tiskane. Tudi proces dojemanja in spremljanja informacij ni ubogljivo voden, temveč vse bolj 

selektiven in na zahtevo. Pri pouku stremimo k uporabi sodobnih izobraževalnih in 

predstavitvenih tehnologij. Navidezna resničnost vstopa tudi v izobraževalne procese. Učitelj 

ni vseved in ponuja interakcijo z dijaki. Snujemo samo učeče učno okolje, ki ni ustaljen proces, 

temveč ponuja uresničevanje kreativnih idej vsem dijakom. Spodbujamo izobraževalne 

izkušnje, ki temeljijo na sodelovanju in inovativnih rešitvah. V izobraževanju nas zanima t. i. T- 

oblika znanj. Poleg širine tudi globina, pa vendar specifično glede na posameznika. V skupini 

se taka sestavljenka raznovrstnih znanj združi v kolektivno znanje in po kasneje opisanih 

postopkih rezultira v najboljšo rešitev danega problema. Prizadevamo si, da bi presegli 

pričakovanja izobraževalnega prostora. 

 

2.1 Eko kotiček – primer dobre prakse 

Vsem nam skupen problem je vpliv človeštva na okolje. Na šoli je bila ustanovljena delovna 

skupina učiteljev, ki sodeluje v programu Ekošola in skrbi za ozaveščanje dijakov o razvoju 

okoljevarstvenih aktivnosti v lokalnem okolju in širše. Ta skupina je sestavila vhodne podatke, 

ki so vsebovali: 

1. določen prostor za pričakovano rešitev, 

2. želje in cilje, ki naj jih rešitev zadovolji, 

3. gradivo z besedilnim in slikovnim materialom. 

Ker je naš modul sestavljen iz teoretičnega dela in vaj, smo drugi del spremenili v projektno 

naravnano učno izkušnjo. Sprememba učnega okolja je zahtevala nove strategije, ki prinašajo 

nove cilje in nove načine organiziranja pouka. V poslovnem okolju sposobnost hitre menjave 

strategij postane pomembna konkurenčna prednost. Kolektivno znanje postane strateška 

usmeritev. Zaradi narave učnega okolja, računalniška učilnica je postavljena v pet vrst po tri 

računalniške postaje v vsaki, je nastalo pet skupin s tremi dijaki.  
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Vsem je bilo skupno projektno razmišljanje, ki je vsebovalo naslednje faze: 

1. Analitični del 

V tem segmentu smo zastavili okvire projekta. Ogledali smo si predvideni prostor in ga izmerili 

ter določili pričakovan časovni obseg dela, namen in cilj. Izbrali smo način komunikacije, 

programsko opremo in pričakovano oz. potrebno vhodno dokumentacijo. 

2. Načrtovanje in potrebne aktivnostI 

Za načrtovanje projektne naloge smo uporabili gantogram in metodo PERT. Tako smo določili 

zaporedje dejavnosti, nadzor in kriterije evalvacije. Učenci so pridobili širino razmišljanja z 

upoštevanjem naslednjih dejavnikov: odnos do stranke, poznavanje konkurence, upravljanje 

s stroški, izgradnja koncepta, iskanje kompromisa in izvedba projekta. 

3. Izvedba 

Oddaja oblikovalske rešitve z ustrezno vizualno predstavo in izvedbeno dokumentacijo.  

V vseh treh fazah projekta so dijaki v skupinah prevzemali različne vloge. Skozi dialog med 

učiteljem in posameznimi skupinami je bilo moč zaznati vlogo posameznika v projektnem 

timu. Jasmina Mihelak Zupančič (2010), omenja naslednje vloge posameznika v skupinsko 

naravnanem delu: 

1. SNOVALEC je potreben pri tvorjenju novih predlogov in pri reševanju obsežnih problemov. 

Pogosto ga potrebujemo v začetnih fazah projekta ali ko je projekt v zastoju. Je 

samostojen, bister in izviren, vendar se težko sporazumeva z drugačnimi ljudmi. 

2.  ISKALEC VIROV je dober pri raziskovanju in poročanju o idejah. Dobro se znajde pri 

navezovanju stikov in morebitnih pogajanjih. Je spreten pri oblikovanju tistih stvari, ki so 

na voljo.  

3. KOORDINATOR dobro vodi tim posameznikov z različnimi sposobnostmi in osebnostnimi 

značilnostmi. Verjame v mirno reševanje problemov. V medsebojnih odnosih hitro opazi 

posamezne talente in jih izrabi za izvrševanje skupnih ciljev. 

4. TVOREC je dober menedžer, ker ustvarja akcijo in vliva življenje v tim. Brez pomislekov 

izvede potrebne spremembe. Tvorec je visoko motiviran z izredno potrebo po uspehu. 

5. OPAZOVALEC/OCENJEVALEC zelo dobro pretehta dobre in slabe strani dane možnosti. 

Nepoučenim se zdi suhoparen, dolgočasen ali celo preveč kritičen. 

Opazovalec/ocenjevalec je resen in preudaren, ki se nikoli ne navdušuje. Odloča se počasi 

in stvari raje prej temeljito premisli in kritično pretehta. 
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6. SODELAVEC preprečuje medsebojne spore v timu in tako omogoča drugim, da lahko 

učinkovito sodelujejo. Zelo hitro se prilagodi raznim situacijam in ljudem. Je dojemljiv in 

diplomatski. 

7. IZVAJALEC je garač in koristen zaradi svoje zanesljivosti in občutka za praktično 

uporabnost. Je uspešen in učinkovit, ker ima občutek za možno in ustrezno. Delo ga veseli 

in probleme rešuje sistematično. 

8. DOVRŠEVALEC (zaključevalec nalog) je neprecenljiv tam, kjer naloge zahtevajo veliko 

koncentracijo in natančnost. V timu ustvarja občutek nujnosti in pravočasno izpolnjuje 

roke. Odlika dovrševalca je velika vztrajnost do konca naloge in smisel za podrobnosti. 

9. STROKOVNJAK je v nekaterih timih nenadomestljiv, ker posreduje dragocena znanja, na 

katerih temeljijo storitve ali izdelki. Strokovnjak je ponosen na svoje tehnične spretnosti in 

specializirano znanje. 

Učitelj bi lahko smiselno razdelil vloge v določenih skupinah, vendar se je v našem primeru 

izkazala neformalna razdelitev za uspešno. Dijaki so sami prevzeli določene vloge in jih skozi 

čas vede ali nevede izmenjevali. V kritičnih trenutkih zaključevanja projekta in sledenju 

časovnim okvirom se je jasno izrazila vloga dovrševalcev v skupinah. Učitelj je v večini opravljal 

vlogo koordinatorja, da je spodbudil time k delu za skupen cilj. 

Projektno naravnano učno okolje je postalo tudi idealen primer analiziranja relacij med 

učiteljem – vodjo in učenci – sledilci. Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003), razdelijo sledilce v 

naslednje skupine: 

1. Odtujeni sledilci z veseljem opozarjajo na vse negativne dejavnike pri projektnih ciljih in 

načrtovanih ukrepih – in spregledajo vse pozitivne dejavnike. 

2. Ustrežljivi sledilci voljno opravijo naloge, brez nepotrebnega razmišljanja. Pogosto se 

takšen stil sledenja pojavi kot posledica delovanja zahtevnega in avtoritativnega voditelja, 

ki drugim ne dovoli ugovarjanja ali nasprotovanja. 

3. Pragmatični sledilci so redko popolnoma predani ciljem skupine. Ne marajo izstopati, so 

mlačni in se znajdejo v sistemu. Sposobni so storiti veliko več, kot trenutno počnejo. 

4. Vzorni sledilci so neodvisni, inovativni, kreativni in pripravljeni nasprotovati nadrejenim, 

če menijo, da ti nimajo prav. Svoj talent uporabljajo v korist organizacije oz. v našem 

primeru projektne skupine. Vzorni sledilci predstavljajo ključno vez med voditeljem in 
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ostalimi sodelavci, saj dobro razumejo obe strani. Zato so izjemnega pomena za uspeh 

vsake organizacije. 

5. Pasivni sledilci so nasprotje vzornega sledilca. Popolnoma so odvisni od svojega voditelja, 

toda njegove napotke izvajajo brez elana ali navdušenja. Primanjkuje jim 

samoiniciativnosti ali občutka za odgovornost, zato potrebujejo konstantno usmerjanje in 

nadzor nad njihovim delom. 

Pri konkretni izvedbi projekta bi lahko večino dijakov uvrstili v skupino vzornih sledilcev. Zaradi 

iskanja minimalne udeležbe v timu so bili deležu tudi pragmatični. 

Že v začetni fazi je bilo jasno, da ne želimo konvencionalne, ploskovne rešitve v smislu 

plakatiranja stene. Želeli smo kreativno, tehnološko zanimivo in interaktivno rešitev. Dani 

primer se je pokazal za odličen preizkus povezovanja realnega projekta in sistemskega 

povezovanja, kot je način dela v prej opisanih studio šolah. Učitelj je postal vodja in dijaki baza 

h kreativnosti spodbujenih posameznikov. Za iskanje novih konceptov in ustvarjanje idej je 

bilo pri dani nalogi potrebno najti načine, kako kljub timsko naravnanemu delu pri 

posameznikih spodbuditi lastno ustvarjalnost. Uporabili smo naslednje metode: 

1. izziv (ali obstajajo drugi, boljši načini zagotavljanja izboljšav),  

2. prenos (ali so znani procesi lahko uporabni še drugje), 

3. vizualizacija (zapisovanje idej za diskusijo z drugimi),  

4. skupinske dejavnosti (dva ali trije vedo več kot posameznik), 

5. viharjenje možganov (dejavnost reševanja problemov, kjer skupina ljudi poskuša najti 

rešitev za določen problem), 

6. metoda delphi (glede na vse predvidene možnosti posamezniki spremenijo svoje rešitve 

in skupaj poiščejo sprejemljivo). 

 

3 Zaključek 

V času digitalne preobrazbe celotne družbe, uveljavljanja umetnih inteligenc in tehnologij, ki 

so povezane z inteligenco roja, je jasno, da je povezovanje znanj in kolektivni um edina 

vzporedna rešitev v vse bolj robotiziranem okolju. Spremenjeno gospodarstvo vpliva na 

zamenjavo, ukinitev in izgubo številnih delovnih mest. Izobraževalni sistem temelji na pripravi 

mladih ljudi za poslovna okolja. Učitelji smo v dilemi, katera znanja in veščine naj gojimo za 

poklice prihodnosti. Kompleksnost, kreativnost, usklajevanje in kritično razmišljanje so nujne 
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veščine za prihajajoče spremembe, ki se kažejo z načeli trajnostnega razvoja, krožnega 

gospodarstva, brezogljične družbe, z vse večjo preglednostjo in sledljivostjo itd. Izobraževalna 

okolja čaka nujna preobrazba iz hierarhično usmerjenih linearnih sistemov v sodelovalne, 

dopolnjevalne in heterogene učne skupnosti. 
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5 Priloga 

 

 

Slika 1: Izbrana rešitev po metodi Delphi 

(Osebni arhiv) 
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UČNI STILI V POVEZAVI Z UČNIMI METODAMI 
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WITH LEARNING METHODS 
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Povzetek 

V vsaki generaciji so učenci, ki jim novo pridobljeno znanje povzroča težave, saj ga težko 

povezujejo in razumejo. Pri vsakemu učencu prevladujejo določeni učni stili. Največkrat 

govorimo o vidnem (vizualnem), slušnem (avditivnem) ter čutno-čustvenem (kinestetičnem) 

stilu. Glede na stil učenja, ki pri učencu prevladuje, le-ta posega po tehnikah, metodah učenja, 

ki so mu bližje. Metode učenja, ki jih uporablja učenec, morajo biti povezane z metodami, ki 

jih uporablja učitelj pri posredovanju novega znanja, saj bo le-tako dosežen cilj, tj. učenčevo 

razumevanje posredovane učne snovi. 

 

Ključne besede: učni stili, učne metode, znanje, učitelj, učenec 

 

 

Abstract 

There are students in each generation to whom, new knowledge represents a wealth of new 

data, that is difficult to understand connects. Each student is dominated by specific learning 

styles. Most often we talk about visual (visual), auditory (auditory) and sensory-emotional 

(kinesthetic) styles. Depending on the style of learning that is dominant to the student, he or 

she resorts to techniques, learning methods that are closer to him / her. Methods used by the 

learner must be related to the methods used by the teacher in imparting new knowledge, in 

order to achieve the goal, which is the student's understanding of the mediated learning 

substance. 

 

Key words: earning styles, teaching methods, knowledge, teacher, student 
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1 Učenje učenja 

Učenje učenja je ena ključnih življenjskih spretnosti. Koncept učenje učenja se v najširšem 

pomenu nanaša na vseživljenjsko učenje. (Ažman, 2008, 7) 

Kot svetovalna delavka v srednji šoli se vsako šolsko leto znova in znova srečujem z dijaki, ki 

se ne znajo učiti, zato je kot ustaljeni del načrta dela svetovalne službe postalo učenje učenja, 

ki se izvaja v prvih letnikih in individualno z dijaki višjih letnikov. 

Velik preskok pri procesiranju novega znanja vidim na področju poklicnih in strokovnih šol, 

kjer se dijaki seznanijo z novim še ne raziskanim področjem, o katerem vedo najbrž zelo malo 

ali nič, vendar govorimo o področju, ki jih zanima, pritegne. Učitelj, ki poučuje predmet, ima 

edinstveno nalogo – posredovati znanje, vsebine predmeta učencem. Ob tem se mi zdi 

najpomembnejše, da učitelj ne pozabi, da prenaša znanje na mlade, ki morda nimajo 

predznanja z določenega področja … Znanje je potrebno prenašati postopno, z možnostjo 

diskusije. Učitelj je individuum pri prenašanju znanja, je oseba, ki sama izbere način za 

prenašanje znanja, metodo, tehniko poučevanja. Vsak izbere način, ki je njemu najbližji, 

vendar se je ob tem potrebno vprašati, ali je takšen način blizu tudi učencem. 

V prvih letnikih v sklopu delavnic učenje učenja čas namenimo osebnemu raziskovanju učenca, 

kjer le-ta razišče svoj učni stil. Na delavnicah z dijaki spoznamo različne učne stile, saj pogosto 

o njih prvič slišijo. Dijakom razdelim test zaznavnih učnih stilov, ki zajema različna vprašanja o 

načinih učenja. Na podlagi odgovorov pridejo do rezultata, kateri učni stil pri njih prevladuje. 

Rezultati sami po sebi dijakom ne predstavljajo ničesar novega, dokler se o učnih stilih ne 

pogovorimo in spoznamo posebnosti posameznega učnega stila, ki jih povežemo z načini 

učenja. Dijake spodbudim, da med seboj delijo izkušnje o načinih učenja, ki se jih poslužujejo, 

saj na ta način ne predstavijo samo načinov učenja temveč tudi ovire na katere naletijo med 

učenjem. Med dijaki se razvije odprta diskusija na temo učenja, ki je podkrepljena z njihovimi 

izkušnjami in iz katerih se lahko sošolci veliko naučijo. Moja vloga ob tem je vloga poslušalca 

in moderatorja, saj usmerjam diskusijo in si hkrati zapisujem posebnosti o načinih učenja 

dijakov. Rezultate o dinamiki učenja dijakov in o njihovih učnih stilih podelim z razrednikom 

ter učiteljskim zborom. Cilj le-tega je, da bi učitelji svoje učne metode prilagodili učni dinamiki 

razreda npr. učitelj, ki uporablja kot učno metodo predavanje, bi v razredu, kjer prevladujejo 

dijaki z vidnim učnim stilom, namesto samega razlaganja, predavanja snovi, uporabil več 
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vizualnih učnih metod (ogled filma, uporaba slik, razpredelnic, miselnih vzorcev …). Težava na 

katero naletim je pogosto ta, da se učitelji težko prilagodijo večini razreda ali pa se jim 

prilagajanje dijakom in njihovim učnim stilom ne zdi potrebno, smiselno in včasih celo težavno, 

saj imajo svoj ustaljeni način dela v razredu. Rezultat njihovega prilagajanja dela v razredu se 

pogosto pokaže ob pisanju pisne naloge, kjer so rezultati pisne naloge nizki. Kadar se nizki 

rezultati ponavljajo, je potrebno raziskati razlog le-tega. V omenjeni situaciji se pogovorim z 

učiteljem, ki pogosto pove, da je vso snov razložil, da so snov utrjevali. Na vprašanje ali so 

dijaki snov razumeli, pa ne zna odgovoriti, saj se o tem ni spraševal ali pa je zelo neprepričan 

v svojo trditev. O razlogih za nizek uspeh razreda se pogovorim tudi z dijaki. Razlogi za neuspeh 

včasih skrivajo v dijakih samih, saj se ti ne učijo dovolj, se prepozno začnejo učiti, sprva se jim 

snov ne zdi tako težka, velikokrat pa se dijaki ne morejo učiti, saj snovi ne razumejo. Dijaki 

povedo, da sploh ne vedo, kaj učitelj razlaga, da je njihova razlaga prehitra … V takšnih 

primerih, ki so zelo pogosti, je izredno pomembno medsebojno sodelovanje – sodelovanje 

učitelj-dijaki, da učitelj sodeluje z razredom, ki ga poučuje, da od razreda pridobiva povratno 

informacijo o razumevanju obravnavane snovi ter fleksibilno prilagaja učne metode razredu, 

saj bo učni uspeh razreda zagotovo višji. Prav tako je pomembno, da so dijaki seznanjeni s tem, 

da lahko učitelja prosijo za dodatno razlago snovi, v kolikor bi je ne razumeli ter da lahko 

pričakujejo njegovo razumevanje, sodelovanje in prilagajanje. 

Spoznanje o tem, kakšen način učenja in sprejemanja novega znanja je učencem bližji, je 

ključno tako za učitelja, saj lahko pri posredovanju snovi uporablja različne učne metode, prav 

tako pa tudi za dijake, saj spoznajo kakšne metode učenja so za njihov učni stil lahko 

najučinkovitejše. 

Cilj učenca je, da v skladu s svojimi zmožnostmi obvlada učenje učenja. To pomeni tudi, da 

učenec prevzame odgovornost za poznavanje in razvijanje lastnih učnih stilov. Pomembno je, 

da učenec pozna svoj učni stil in na podlagi tega izbere pravo učno strategijo. 

Učni stili vplivajo na dosežke učencev, zato jim je potrebno v šoli nameniti ustrezno pozornost. 

(Ažman, 2012, 23) 
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2 Učni stili in učne metode 

»Termin učni stil (angl. learning style) je oblikoval Herb Thelan leta 1954. Opredelitev učnih 

stilov je bilo tekom razvoja vsaj 25.« (Ažman, 2012, 21) 

Ljudje se učimo na različne načine. Nekateri se učijo z branjem, drugi s poslušanjem, tretji s 

pomočjo slikovne predstavitve vsebin. Nekateri si več zapomnijo, če o idejah razpravljajo v 

skupini, drugi se lažje učijo, če so sami. Nekateri potrebujejo sistematično prikazane 

informacije in se učijo postopoma, drugi pa imajo celostni pristop in izluščijo bistvo različnih 

podatkov. Načine, kako zaznavamo informacije, katere strategije učenja uporabimo in kako jih 

prikličemo, imenujemo učni stili. (Marentič Požarnik, 2003, 152) 

Za razumevanje razlik med učenci je pomembno poznati stile učenja ter razlike med njimi. 

Razumljivo je, da učitelj ne more podrobno poznati vseh stilov učencev, vendar je pomembno, 

da je občutljiv za tovrstne razlike ter posebnosti mentalnega funkcioniranja tako pri učencih 

kot pri sebi. (Marentič Požarnik, 2003, 153) 

V zadnjem času se vse bolj upošteva spoznanje, da se ljudje razlikujemo po tem, katerim 

čutnim vtisom (kanalom) dajemo prednost pri zaznavanju, predstavljanju, učenju in 

sporočanju. Največkrat gre za delitev na vizualni-vidni, avditivni (slušni) in kinestetični-čutno-

čustveni stil. (Marentič Požarnik, 2003, 153) 

Pri delu z mladimi pogosto pozabljamo, da mladi med seboj niso enaki, izhajajo iz različnih 

družin, različnih socialnih okolij, se spopadajo s številnimi posebnostmi, za katere pa je pri 

osvajanju novega znanja nujno potrebno, da so upoštevane. 

Različni raziskovalci so razvili različno terminologijo in različno razčlenili individualne učne 

stile. Vsi pa se strinjajo, da obstajata dva glavna stila učenja. Prvi pove, kako informacije 

najlažje zaznavamo (modalnosti), drugi pa, kako te informacije urejamo in predelujemo 

(katera možganska hemisfera pri tem prevladuje). Učni stil je kombinacija zaznavanja, urejanja 

in predelovanja informacij. (DePorter, Hernacki, 1996, 109‒110) 

Na začetku učne izkušnje je prva izmed učiteljevih nalog, da ugotovi učenčevo modaliteto: 

vizualno, avditivno ali kinestetično (V-A-K). (DePorter, Hernacki, 1996, 110) 
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2.1 Vizualni stil – učenje z vidom 

Pri vizualnem stilu so za učence značilne naslednje zunanje (vedenjske) značilnosti: 

 uporablja predvsem besede, ki označujejo barve in vidne vtise: ima jasne predstave, 

uvidi bistvo problema; 

 je organiziran, sistematičen; 

 je miren, premišljen; 

 zlasti si zapomni slikovno gradivo, podobe; 

 hrup jih običajno ne moti; 

 težko si zapomni ustna navodila in pogosto potrebuje ponovitev navodil; 

 raje bere sam, kot da mu berejo drugi: 

 bere veliko in hitro; 

 stvari ureja po barvah; 

 želi pregled, vizijo (na papirju, miselnih vzorcih …). (Marentič Požarnik, 2003, 153, 

DePorter, Hernacki, 1996, 114) 

 

2.2 Avditivni stil – učenje s sluhom 

Pri avditivnem stilu so za učence značilne naslednje zunanje (vedenjske) značilnosti: 

 uporablja izraze »to mi dobro zveni«, »to je odgovor na vprašanje«; 

 ima rad predavanja, razprave, razgovore, veliko si zapomni; 

 pri branju premika ustnice, bere na glas; 

 govori sam s seboj, pri učenju uporablja notranji dialog; 

 hitro ga zmoti hrup; 

 govori ritmično; 

 rad posluša glasno glasbo; 

 bolje govori kot piše; 

 je zgovoren, rad se pogovarja in obširno opisuje; 

 dobro posnema govorni ton, barvo, melodijo; 

 vse si zapomni po vrsti, po korakih. (Marentič Požarnik, 2003, 153, DePorter, 

Hernacki, 1996, 116) 
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2.3 Kinestetični stil – učenje z gibom, dejavnostjo in tipom 

Pri kinestetičnem stilu so za učence značilne naslednje zunanje (vedenjske) značilnosti: 

 uporablja izraze »imam slab občutek«, »obliva me kurja polt«; 

 ljudem, stvarem se približa, se jih dotika; 

 veliko se giblje, gestikulira;  

 uči se z delom oziroma z dejavnostjo; 

 uči se med sprehajanjem in z opazovanjem; 

 ob branju si pomaga s prstom; 

 govori počasi;  

 ne more dalj časa sedeti pri miru; 

 bolje si zapomni celovito izkušnjo kot podrobnosti; 

 rad ima »akcijske« knjige, aktivne igre; 

 lahko ima grdo pisavo; 

 pomembnejši mu je dober občutek kot videz. (Marentič Požarnik, 2003, 153, 

DePorter, Hernacki, 1996, 116‒117) 

Učiteljem so učni stili skoraj zagotovo poznani. O njih so slišali na pedagoško-andragoškem 

izobraževanju, če ne še kje drugje. Namen prispevka ni odkrivanje nečesa novega, temveč 

opozarjanje na izhodišča, o katerih so bili vsi učitelji seznanjeni na začetku svoje učiteljske poti, 

pa nanje tekom opravljanja svojega poslanstva pozabljajo. Pogosto slišimo učitelje, ki tarnajo, 

da jim ni jasno, kako je lahko uspeh nekega razreda tako slab, pa tolikokrat je razložil neko 

snov. Pa se takšen učitelj vpraša, ali je za neuspeh kriva njegova razlaga ali njegov način 

poučevanja? Največkrat se išče razloge za neuspeh pri učencih. Žal pa si moramo priznati, da 

se je res treba odkrito vprašati, ali so vsi učenci slabših sposobnosti, da ne bi mogli razumeti 

odpredavane snovi in preizkus znanja opraviti čim boljše. 

Učitelj se svobodno odloča o izbiri tehnike, učne metode, s katero bo učencem predstavil novo 

snov, temo pri njegovem predmetu. Običajno izbere način, ki je njemu najbližji, način, ki od 

njega ne pričakuje dodatnega dela, napora in priprav. Ob tem pa se redko kateri vpraša, ali je 

njegov način tudi blizu učencem, ki jim snov posreduje. Ob tem bi se marsikateri moral 

vprašati, kakšno je njegovo poslanstvo poučevanja, ali uči zato, ker se je pojavila priložnost za 

poučevanje, ali je njegov namen prenesti znanje na mlajše generacije. Če je odgovor pritrdilen 
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pri prvi možnosti, potem se takšen učitelj ne bo trudil pri preizkušanju načinov, metod 

poučevanja in učenja. Takšen učitelj pride v razred, odpredava, kar mora in zanj je delo 

opravljeno, ne glede na to, ali ga učenci razumejo ali ne in se ne niti ne potrudi, da bi snov 

razložil, posredoval drugače, na način, ki je učencem bližji. V drugem primeru učitelj uči, ker je 

to njegovo poslanstvo, ima cilj učence naučiti, jih seznaniti z nečim novim, jih spodbuja k 

razmišljanju in uporabi znanja. Učitelj se sam odloča kakšne metode, tehnike poučevanja bo 

uporabil in učitelj, ki se približa učencem in njihovemu razumevanju snovi, je ustvarjalni in 

prilagodljivi učitelj. 

V sodobni šoli je cilj podpreti ustvarjalnost, inovativnost in drugačnost vsakega posameznika. 

To lahko storimo, če ga postavimo v središče učenja, kar pomeni personalizirati učenje. 

(Ažman, 2012, 22) 

Obstaja več pristopov k razdelitvi učnih metod in tehnik. Različni pristopi vključujejo različne 

aktivnosti pri učenju in pomnjenju. Različni viri omenjajo različne odstotke zapomnitve glede 

na to koliko so učenci aktivni. (Ažman, 2008, 89) 

 

 

Slika 1: Piramida učnih metod in tehnik in pomnjenje (povprečen % zapomnjenih informacij) 

(Ažman, Učenje učenja – kako učiti in se naučiti spretnosti vseživljenjskega učenja, 2008, 89)  
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Drugi vir pa govori o drugačni razporeditvi in pravi, da si zapomnimo 20 % tega, kar preberemo, 

30 % tega, kar slišimo, 40 % tega, kar vidimo, 50 % tega, kar povemo, 60 % tega, kar storimo, 

in 90 % tega, kar vidimo, slišimo, povemo in storimo. 

Če povzamem izsledke virov, ima vsak učitelj različne možnosti, pristope, ki jih lahko ubere, ko 

se odloča, na kakšen način predstaviti nepoznano temo mladim, kako pritegniti njihovo 

pozornost, kako jim biti zanimiv. 

Najmanj zanimivo je monotono, suhoparno govorjenje. Zagotovo je za učitelja najlažji način, 

da o temi predava. Iz zgornjega vira je razvidno, da samo predavanje ne bo obrodilo dobrih 

rezultatov učenja pri učencih, saj le-ti težko neprekinjeno poslušajo nekoga, ki jim o neki temi 

predava. Njihovo zanimanje bo večje, če bodo lahko o temi izrazili svoje mnenje, če bodo 

spodbujeni k razmišljanju, če bodo lahko delali v manjših skupinah in se spopadali z ovirami 

pri reševanju problemov, vprašanj, dilem. V takšnem primeru bodo učenci aktivno vključeni v 

proces reševanja nalog, problemov in bodo njihove izkušnje bogatejše. Učitelji imajo na 

razpolago številne avdio-video pripomočke, s katerimi lahko popestrijo razlago določene teme 

in zagotovo bodo učenci veliko več odnesli od gledanja in poslušanja nekega prispevka ali od 

ogleda kakšnega primera, ki je povezan z obravnavano snovjo, kot pa od učiteljevega 

govorjenja ali prepisovanja s table. 

 

3 Zaključek 

Učitelji bi morali pri posredovanju učne snovi izhajati iz učnih stilov, ki so značilni za učence in 

tako uporabiti različne načine metode učenja, ki bi jih lahko zaznali vsi učenci. Zagotovo to za 

učitelja pomeni, da ne bi samo posredovali učne snovi učencem, ampak bi se snov skupaj z 

njimi učili in se jo naučili na različne, za različne učence, bližnje načine. 

Večkrat mi dijaki potožijo, da učitelj snov razlaga zelo hitro, da se ne vrača na prejšnjo snov, 

da nimajo časa, da bi učitelj za dijake nerazumljive teme, postopke ponovno razložil. Zavedam 

se, da so učni načrti danes sestavljeni tako, da zajemajo ogromno količino učne snovi, ki jo 

mora učitelj posredovati učencem v omejenem času, a še vedno je učitelj individuum, ki lahko 

sam razporeja čas in se odloči, kateri snovi bo namenil več časa, katera tema je za učenčevo 

nadaljnje učenje in življenje pomembnejša in katera je le balast. S takšnim načinom bi 

zagotovo lahko dosegli cilj, ki ga spodbuja Gabi Čačinovič Vogrinčič, ki pravi, da mora šola 
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ostati v šoli, dom pa je mesto podpore in pomoči v življenju, da se mora šola vrniti v šolo, kar 

pomeni, da učenec v šoli dobi vse kar potrebuje: utrjevanje, razlago, podporo. (Holcar 

Brunauer, A., Kregar, S. in Novak, L., 2019, 23) 

V pogovoru z učitelji se večkrat pošalim, da so kot multipraktiki, saj morajo pri posredovanju 

snovi učencem preizkušati različne načine razlage tem, s ciljem, da bodo snov, temo razumeli. 

Spoštujem učitelja, ki ima pred seboj cilj, učence naučiti, ne razumem pa učitelja, ki ne poskuša 

učiti, temveč samo posreduje snov. Razlika v omenjenih primerih je v tem, da bo prvi učitelj v 

različnih razredih, ki jih poučuje, poskušal poiskati način prenosa informacij na učence, ki bo 

njim bližji, ki bo poskušal prenesti na učence novo znanje z različnimi učnimi tehnikami in 

metodami. Tatjana Ažman predstavi zanimivo piramido učnih metod in tehnik ter pomnjenja, 

ki jo pri delavnici učenje učenja predstavim dijakom in s katero jih spodbujam, da se poskušajo 

učiti na različne načine (2008, 89). Drugi učitelj pa se ne bo obremenjeval z mislijo, ali ga učenci 

razumejo ali ne. Takšen učitelj se bo zadovoljil z dejstvom, da je svoje delo opravil, saj jim je o 

določeni temi povedal, kar jim je moral, ne glede na to ali so učenci razumeli njegovo razlago, 

z njemu bližnjo tehniko, metodo učenja. 

Najboljši rezultati procesa poučevanja so takrat, ko imajo učenci in učitelji enak stil učenja ali 

pa takrat, ko je učitelj dovolj prožen in prilagaja način poučevanja tako, da ustreza čim več 

stilom. (Marentič Požarnik, 2003, 154) 

Običajno je način oz. metoda, ki jo učenci uporabljajo pri učenju povezana z načinom, ki ga 

učitelj uporablja pri posredovanju snovi. Največkrat se učitelji poslužujejo prepisovanja snovi 

s table, prosojnic … Prepisovanje je izredno zamudno, saj bi lahko čas, ki ga zapravijo s 

prepisovanjem namenili branju že pripravljenih izvlečkov snovi in diskusiji o razumevanju 

prebranega, dodatni razlagi prebranega, povezovanju snovi z že poznano snovjo ipd. Ob tem 

ne želim povedati, da mora učitelj popolnoma izključiti prepisovanje snovi, temveč da 

prepisovanje omeji in ga uporablja v primerih, ko lahko s prepisovanjem učenec pridobi na 

lažji zapomnitvi snovi, z zapisovanjem osvoji daljšo besedo ali zapis besedišča v tujem jeziku … 

Pomembno je, da učitelj širi načine delovanja (metod, postopkov in pristopov) tako, da se 

približa potrebam učencev (njihovim stilom). Na ta način učitelj posredno učence uči, kako se 

učiti. (Ažman, 2012, 23) 
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Povzetek 

V učnem načrtu za slovenski jezik je zapisano, da se otroci začnejo sistematično opismenjevati 

v prvem razredu osnovne šole. Vzporedno z opismenjevanjem pa poteka razvijanje zmožnosti 

začetnega branja. V uvodnem delu bodo predstavljena teoretična izhodišča s področja bralne 

motivacije, družinskega branja, branja z razumevanjem in bralna značka. Branje je za učence 

pomembno, saj si z bralnimi navadami širijo besedni zaklad, razgledanost, hkrati pa skozi 

branje vstopajo v svet domišljije in znanja. V prispevku bomo predstavili, na kakšen način lahko 

s pomočjo bralne značke razvijamo bralno razumevanje pri učencih od prvega do tretjega 

razreda. S pomočjo raziskave bomo skušali tudi ugotoviti, ali obstaja povezanost med branjem 

literature in razumevanjem besedil, ki jih učenci srečujejo pri pouku. 

 

Ključne besede: bralna značka, zunanja in notranja motivacija, učna uspešnost, bralno 

razumevanje 

 

 

Abstract 

The Slovenian language curriculum states that children begin systematically literate in the first 

grade of primary school. In addition to literacy, the ability for initial reading develops. The 

introductory part of this paper presents theoretical foundations in the fields of reading 

motivation, family reading, reading comprehension and the reading badge contest. Reading is 

important for pupils, while reading habits develop vocabulary, awareness, whilst through 

reading they enter the world of imagination and knowledge. The present paper presents how 

reading comprehension can be used to develop reading comprehension among pupils from 

the first to the third grade. Our research attempts to find out whether there is a correlation 

between reading the literature and understanding the texts encountered by the students in 

the classroom. 

 

Key words: reading badge, external and internal motivation, learning performance, reading 

comprehension 
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1 Predstavitev teme oziroma dejavnosti s teoretičnimi 

izhodišči 

Branje je temeljna potreba vsakega posameznika, saj mu omogoča normalno delovanje v 

družbi. V šoli pa predstavlja temelj za učenje vseh predmetov. Branje je vseživljenjski proces, 

ki ga razvijamo v otroštvu, med šolanjem in ko odrastemo. Zato je zelo pomembno, da otrok 

že v najzgodnejšem obdobju svojega življenja vzpostavi stik s knjigo, to pa je seveda naloga 

staršev (Mikuletič, 2001 str. 24). Razdevšek-Pučko in dr. (2003) poudarjajo, da je motivacija 

proces izzivanja in usmerjanja aktivnosti k cilju oziroma k zadovoljitvi potrebe, ki je bila izvor 

motivacije. 

Bralna motivacija je nadpomenka za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo človeka k 

branju, dajejo bralnemu procesu smisel in tako pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in 

si želi bralno izkušnjo ponovno doživeti (Pečjak idr., 2006). Otroci niso motivirani ali 

nemotivirani za branje, ampak so motivirani na različne načine in za različne bralne vsebine. 

Strokovnjaki poudarjajo pomen motivacije za branje, za bralno aktivnost in za bralne dosežke. 

Učinek naj bi bil ugodje, zadovoljstvo nad novimi spoznanji (Bucik, 2003). Po mnenju Bucikove 

(2003) je pomembno, da razvijejo svoj osebni interes, aktivno vlogo, pozitivno čustveno 

usmerjenost in odnos do branja. Za otrokov pozitiven odnos do branja je pomembno tudi 

razumevanje (Bucik, 2009). Ključnega pomena za razvoj zgodnje, porajajoče pismenosti in 

kasnejši razvoj pismenosti sta motivacija in interes za branje oz. pozitiven odnos do branja. 

Pogosto naletimo na delitev - na zunanjo in notranjo motivacijo (Bucik, 2009). 

Po mnenju Pečjak idr. (2006) izhaja notranja motivacija za branje iz notranjih želja in potreb 

posameznika. Je učinkovitejša od zunanje motivacije in bralca pripelje do trajnejšega bralnega 

interesa. Zunanjo motivacijo pa avtorji vidijo v dejavnikih, kot so ocena, pohvala in podobno. 

Razliko med notranjo in zunanjo motivacijo vidijo predvsem v tem, da notranje motiviran 

učenec po prebrani knjigi čuti zadovoljstvo in užitek, za zunanje motiviranega učenca pa je 

prebrana knjiga le sredstvo za pridobivanje ocen. Bucik (2003) poudarja, da bo notranje 

motiviran otrok sam izbiral knjige in jih bral ob prostem času doma in v šoli. Avtorica je mnenja, 

da notranja motivacija izhaja iz posameznikovega interesa in lastnih izkušenj. Pečjak idr. (2006) 

uvrščajo k notranji motivaciji kompetentnost, občutek lastne učinkovitosti, interes, 

zatopljenost v branje in prepričanje o pomembnosti branja. Po mnenju avtorjev je za 
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oblikovanje občutka kompetentnosti zelo pomembno oblikovanje povratne informacije, ki jo 

posameznik dobi preko učiteljev, staršev ali vrstnikov. Pozitivne povratne informacije in 

spodbude pri učencu povečajo občutek kompetentnosti ter ga pripravijo za delo. O zunanji 

motivaciji govorimo takrat, ko učenca k branju spodbudi in vodi želja po priznanju, dosežku in 

tekmovalnosti. Z zunanjo motivacijo lahko dosežemo močan motivacijski učinek, a je le-ta 

kratkotrajen (Pečjak, Gradišar, 2002). Po mnenju avtoric pa nikoli ne moremo vrednotiti 

notranje motivacije kot dobro in zunanje kot slabo. Pečjak (2010) uvršča med zunanje 

motivacije priznanje, dosežek, tekmovanje z drugimi in socialno motivacijo. Med pozitivne 

spodbujevalce tako prištevamo socialno motivirano branje, saj učenec bere zato, da lahko s 

svojimi vrstniki sodeluje v različnih bralnih dejavnostih. 

Rezultati PISA 2000 (OECD, 2002) poudarjajo pomembnost bralne motivacije za učno 

uspešnost. Motivirani in zavzeti bralci dosegajo višje učne rezultate kot manj zavzeti bralci. 

Pomembne so tudi ugotovitve te raziskave v dognanju, da lahko zavzetost za branje nadomesti 

primanjkljaj socialno-ekonomsko manj spodbudnega okolja. Učenci, ki imajo interes za učno 

temo, so tudi notranje motivirani. Strokovnjaki so mnenja, da učenci bolje razumejo temo, ki 

jih zanima in jih hkrati tudi pritegne. Kadar učence zanimata naloga in besedilo, branje 

sprejemajo kot sredstvo za doseganje svojih ciljev in kot užitek. Učenec, ki pa ni motiviran za 

branje, se izogiba učnim situacijam, v katerih se je treba učiti. Kratkoročno to vodi k manjši 

učni uspešnosti, dolgoročno pa k manjši socialni uspešnosti. Guthrie, Anderson, Alao in 

Rihehart (1999) navajajo veliko raziskav, ki kažejo, da so motivirani in zavzeti bralci tudi 

učinkovitejši in uspešnejši učenci. Motivirani učenci posamezno besedilo bolje razumejo, s tem 

si pridobivajo nova znanja. Med branjem si znajo postavljati posamezna vprašanja in iščejo 

odgovore nanje ter kritično povzemajo razlago (Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006). 

Strokovnjaki (Elley, 2011; McKenna, 2001; Pečjak in Gradišar, 2002) ugotavljajo, da so učenci 

ob vstopu v šolo večinoma motivirani za branje in za učenje. Njihova želja je, da se čim prej 

naučijo samostojno brati. Na prehodu z nižje na višjo stopnjo osnovne šole pa se motivacija za 

branje zelo zniža. Poleg staršev in drugih dejavnikov v okolju ima šola zelo pomembno vlogo 

pri razvijanju te motivacije. Učenci preko prebiranja umetnostnega in neumetnostnega 

besedila spoznavajo različne bralne zvrsti in jezikovne raznolikosti besedila. Obstaja zelo velika 

povezanost motivacijskih dejavnikov med branjem v prostem času in branjem v šoli. 

Navdušenost učencev za branje v šoli je večja pri tistih, ki radi berejo tudi v prostem času. 
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Kadar spodbujamo motivacijo za branje v funkciji učenja, se moramo opreti na dejavnike učne 

motivacije. Pri vsem pa ne smemo pozabiti na dejavnike, ki so pomembni za branje specifičnih 

strokovnih področij. Iz tega izhaja pomembnost šole pri spodbujanju branja za učenje. 

 

2 Osrednji del prispevka 

Bralna značka je v Sloveniji zelo razširjena in dobro organizirana v Društvu Bralna značka 

Slovenije – ZPMS. Ta je motivator za branje, ki ga mentorji prilagajajo na različne načine. Vsem 

mentorjem pa sta najpomembnejša interes in želje mladih bralcev 

(http://www.bralnaznačka.si). Cilji bralne značke so prepleteni s cilji književne vzgoje. 

Predvsem moramo z bralno značko razvijati veselje do branja. Prav tako razvijamo zmožnost 

razumevanja besedila, zmožnost razumevanja zgodbe in spodbujamo analitično razmišljanje. 

Z branjem si učenci sistematično pridobivajo pojme in dejstva. Vsi trije cilji tvorijo sposobnost 

literarno-estetske komunikacije (http://www.bralnaznačka.si). Že od leta 1961 sta prisotni 

načeli prostovoljnosti in načrtnosti. Mentorji bralne značke morajo upoštevati še načelo 

individualizacije. Njihova temeljna naloga je, da v učencu vzbudi zanimanje za branje. Da 

učitelj mentor to doseže, je zaželeno, da sam večkrat učencem bere literaturo, jo doživeto 

interpretira, se z njimi pogovarja o prebranem besedilu ter razvija nadaljnje zanimanje za 

branje (Dežman, 1998). Prav tako, po mnenju avtorice, mora učitelj ljubezen do branja skrbno 

negovati. Toliko bolj, ker bralna značka ni obvezna oblika branja, je pa zaželena, saj spodbuja 

materin jezik in je hkrati podpora učnemu procesu. Prav tako je pomembno, da mentor 

pravilno izbere knjige za bralno značko. Tako bo v mlademu bralcu vzbudil zanimanje za branje 

in ga hkrati vzgajal v takšnega bralca, ki si bo knjigo znal sam poiskati in jo ceniti kot trajno 

vrednoto (Dežman, 1998). Mentor bralne značke naj učence pri bralni znački preverja 

sproščeno. Pomembno je, da zagotovi učencem takšno vzdušje, da dobijo občutek, da berejo 

zaradi sebe, za lasten napredek, užitek, navdušenje, za zmago nad samim seboj (Dežman, 

1998). Avtorica poudarja, da je preverjanje »namenjeno izključno uspešni motivaciji za novo 

branje in dvigu bralne kulture učenca« (Dežman, 1998 str. 39). Preverjanje naj temelji na 

izražanju doživljanja, pojasnjevanja lastnih občutkov in interpretacij besedila. Učenci prebrano 

besedilo različno razumejo. Avtorica predlaga, da vprašanja, ki so mentorju v pomoč pri 

preverjanju, oblikuje tako, da zajema obnavljanje besedila, razumevanje sporočila in 

interpretacijo. Po mnenju Pečjakove (2010) obstajajo različne strategije za izboljšanje bralnega 

http://www.bralnaznačka.si/
http://www.bralnaznačka.si/


CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 56 
 

razumevanja. Avtorica poudarja pomen kvalitativnega pristopa k ugotavljanju bralnega 

razumevanja. Na tej podlagi sem tudi zastavila bralno značko v prvem, drugem in tretjem 

razredu. 

V prvem razredu, ko se učenci opismenjujejo, sem zastavila bralno značko na ravni 

neposrednega ali informativnega razumevanja dejstev. Pečjak (2010) poudarja, da gre 

predvsem za poznavanje besed, dejstev, podatkov iz besedila. Zato sem za opravljeno bralno 

značko predlagala zapis v obliki pojmovne mreže. Ta zapis temelji zgolj na prepisu besed in 

risanju. V tem obdobju še učenci niso opismenjeni. Učenec je moral prepisati ime in priimek 

avtorja, naslov prebrane knjige, ugotoviti, kdo je glavna oseba in prepisati njeno ime. Prepisal 

je še dve poljubni povedi, ki sta mu nekaj povedali in dodal je ilustracijo. Ker so se učenci 

opismenili že v prvem razredu z velikimi in malimi tiskanimi črkami, je zapis s pojmovno mrežo 

na začetku šolskega leta nastal z velikimi tiskanimi črkami, ob koncu šolskega leta pa že z 

malimi tiskanimi črkami. 

V drugem razredu še poteka opismenjevanje, vendar je pri njem že poudarek na bralnem 

razumevanju prebranega besedila. Pečjakova (2010) imenuje drugo raven bralnega 

razumevanju tudi raven razumevanja s sklepanjem. Avtorica poudarja, da je na tej ravni 

pomembno, da učenec dojame bistvo besedila, da zna razložiti povezanost med besedili, zna 

izločiti posamezne dele besedila in zna presojati na podlagi podatkov v besedilu. Po njenem 

mnenju so to vprašanja višje ravni in sprožijo višje miselne procese. Za opravljeno bralno 

značko sem v drugem razredu učencem predlagala pojmovno mrežo in zapis odgovorov na 

štiri vprašanja. Učenec je moral zapisati kratko vsebino prebrane knjige, glavne osebe, kaj mu 

sporoča besedilo in zakaj mi priporoča, da jaz preberem to besedilo. Prav tako je učenec 

zgodbo tudi ilustriral. 

V tretjem razredu mora učenec branje samo še izboljšati in razumeti prebrano. Pečjak (2010) 

tretjo raven bralnega razumevanja imenuje raven uporabnega, kritičnega in ustvarjalnega 

razumevanja. Učenec je po mnenju avtorice sposoben kritično ovrednotiti besedilo, pojasniti 

določene metafore in simbole, primerjati prebrano besedilo in uporabiti dane podatke za 

reševanje novih problemskih situacij. Za opravljeno bralno značko sem v tretjem razredu 

učencem predlagala zapis odgovorov v obliki pojmovne mreže. Zapisati so morali kratko 

vsebino, poiskati dve neznani besedi in ju razložiti s pomočjo slovarja, ki je tudi v elektronski 
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obliki, ugotoviti, kaj sporoča besedilo, prebrano besedilo so morali primerjati s svojo situacijo, 

opisali so glavno junakinjo ali glavnega junaka in misel, ki jih je nasmejala, razžalostila, jih 

spodbudila k razmišljanju, kaj se jim ni zdelo prav v besedilu. Učenci so vse zapise bralne 

značke pisali v zvezek. 

V šolskem letu 2016/17 je bila izvedena raziskava, ki je temeljila na neslučajnostnem 

priložnostnem vzorcu staršev otrok 1. in 2. razreda osnovne šole. V raziskavi je bil uporabljen 

anketni vprašalnik. Zanesljivost je bila zagotovljena z natančnimi navodili. Vsi anketirani so 

imeli enake pogoje za izpolnjevanje vprašalnikov, s čimer se je zadostila objektivnost 

instrumentov. Podatki so bili obdelani s pomočjo programa SPSS. Vzorec je zajemal 52 staršev 

1. in 2. razreda. Izpolnjen anketni vprašalnik je vrnilo 35 staršev 1. in 2. razreda, kar je 67,30 % 

vseh vprašanih. Od tega je vrnilo anketni vprašalnik 17 staršev (48,57 %) 2. razreda in 18 

staršev (51,43 %) 1. razreda, kar je skupaj 100 %. 

Cilj raziskave je bil odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

̵ Ali bralna značka pozitivno vpliva na učenčevo motivacijo za branje različne literature? 

̵ Katere spodbude so pomembne, da učenca spodbudijo k branju za bralno značko?  

̵ Kako pogosto berejo starši otrokom in kakšen je razlog, da ne berejo pogosteje? 

Omenjena raziskava je pokazala, da starši v večini menijo, da bralna značka pozitivno vpliva na 

učenčevo motivacijo za branje različne literature. Prav tako so rezultati, ki so prikazani na 

Grafu 1, pokazali, da je v prvem razredu pomembno, da starši in učitelji berejo učencem. V 

drugem razredu pa učenci že samostojno izvajajo dejavnosti, povezane z bralno značko, torej 

so notranje motivirani. Prav tako pa so po mnenju staršev pomembni tudi zunanji motivatorji, 

kot so bralni kotički, srečanja s pogovori in uprizoritve besedil. Starši menijo tudi, da naj učitelj 

spodbuja učence za branje bralne značke. 

 

 

 

 

 

 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 58 
 

 

 

Graf 1: Zaželeni načini spodbujanja učencev za branje bralne značke 

 

Rezultati so tudi pokazali, da bi učitelji lahko napravili še več pri spodbujanju mladega bralca. 

Vsi anketirani starši so bili mnenja, da branje literature vpliva na razumevanje besedil, ki jih 

učenci srečujejo pri pouku. Iz raziskave je razvidno, da se starši zavedajo pomena branja 

literature in vpliva na razumevanje le-te. Prav tako se v raziskavi postavlja vprašanje, kako 

pogosto berejo starši skupaj s svojim otrokom, da lahko opravi bralno značko. Če primerjamo 

rezultate, lahko ugotovimo, da starši več berejo s svojim otrokom v prvem razredu, saj ti še ne 

znajo brati. V drugem razredu pa skupaj berejo manj, saj učenci že samostojno berejo. Tako 

se tudi navajajo na samostojno prebiranje literature. Enega glavnih vzrokov za premalo krat 

skupnega branja so starši navedli predvsem v pomanjkanju časa (58,8 %), sledi pomanjkanje 

energije (23,5 %). Kot najmanj pomemben razlog pa so navedli pomanjkanje otrokove volje 

(12,6 %). Ta podatek je spodbuden, saj imajo otroci voljo in željo po branju literature. Želja pa 

je, da bi več otrok imelo voljo do branja in opravljanja bralne značke. 
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3 Zaključek 

Motivacija igra odločilno vlogo pri začetku branja za bralno značko. Prav tako smo tudi učitelji 

tisti, ki lahko v tem obdobju naredimo veliko. Z ustreznimi zunanjimi spodbudami lahko 

povečamo in izboljšamo sodelovanje pri bralni znački. Najpomembnejši zunanji dejavnik pri 

motivaciji za branje vidijo starši v tem, da ima učitelj v razredu bralni kotiček, naj jim bere 

književna besedila, spodbuja starše, da berejo z otrokom in da uprizarja dramska besedila. 

Manj pomembno je po mnenju staršev prvega razreda pisanje obnov in da učitelj organizira 

srečanja s pogovori o prebranih knjigah. Ta dva motivacijska dejavnika pa sta po mnenju 

staršev drugega razreda najpomembnejša za opravljanje bralne značke. Več kot polovica vseh 

vprašanih staršev je mnenja, da učenci so deležni spodbud s strani šole pri opravljanju bralne 

značke. Večina staršev se zaveda pomena branja za razvoj tehnike branja. Starši v večini tudi 

menijo, da bralna značka pozitivno vpliva na učenčevo motivacijo za branje različne literature. 

Starši pogosto berejo svojim otrokom, a le do trenutka ko otrok še ne bere samostojno. Ko 

otrok postane samostojni bralec, berejo manj skupaj z njim. S pravilnim didaktičnim 

pristopom, kot je bralna značka, lahko spodbudimo otroke k branju različne literature in 

predvsem razumevanje prebrane literature. Pomembna je predvsem vertikalna zahtevnost 

prebrane in predstavljene literature. Tudi naša raziskava je pokazala, da starši podpirajo model 

predstavljanja prebrane literature, in sicer pisanja obnov v drugem razredu. Hkrati pa se 

strinjajo, da naj v prvem razredu učenci pripovedujejo o prebrani literaturi. Raziskava 

dokazuje, da s takšnim modelom branja in predstavljanja prebrane literature s pomočjo bralne 

značke izboljšamo motivacijo in interes za branje. Hkrati pa se izboljša tehnika branja in pisanja 

ter branja z razumevanjem. S pomočjo bralne značke se dviguje bralna pismenost. S tem, ko 

se poveča zahtevnost predstavljanja prebrane literature, se omogoča zmožnejšim učencem, 

da lahko nadgradijo svoje znanje – kognitivni izziv. Učencem, ki pa potrebujejo več usmerjanja, 

pa se omogoča, da vidijo in občutijo svoj uspeh. 

Učitelji pa lahko skozi prvi, drugi in tretji razred spremljamo učenčev napredek pri branju in 

pisanju. Za vse učence je zelo pomembno, da znajo učinkovito uporabljati vse oblike jezika, in 

sicer govorjenje, poslušanje, branje in pisanje. Lahko rečemo, da bralna značka spodbuja vse 

te štiri oblike jezika. Hkrati pa spodbujamo, da učenec razume prebrano. Na poti do dobrega 

bralca je potrebno učencem predstaviti različne strategije branja in mu ponuditi že od malih 
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nog čim več različne literature. Le tako se bo razvil v dobrega bralca in v bralca, ki razume 

prebrano. Razumeti prebrano pa je temelj za vse nadaljnje znanje. 
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Povzetek 

Že kot osnovnošolka in kasneje tudi kot srednješolka sem opažala, da sta matematika in fizika 

med najmanj priljubljenimi šolskimi predmeti. Žal, saj sta bila oba omenjena predmeta meni 

zelo všeč. Postala sem profesorica matematike in fizike. Tudi ko sem začela učiti, sem 

razočarano ugotovila, da učenci še vedno ne marajo ne matematike ne fizike. Sklenila sem, da 

bom poskušala mnenje vsaj nekaterih učencev spremeniti. Sedaj oba predmeta učim že 

devetnajst let in vsako šolsko leto se potrudim, da v razred pridem s kakšno novo idejo, novim 

pristopom, novo metodo. Moj način dela seveda terja veliko volje, energije in časa, a prinaša 

tudi zadovoljstvo, saj so učenci motivirani, se ne dolgočasijo, iščejo nove informacije in rešitve 

problemov. Pravijo, da k matematiki in fiziki prihajajo radi, kar mi je v zadoščenje, hkrati pa se 

zavedam, da imam še veliko prostora za izboljšave. 

 

Ključne besede: matematika, fizika, priljubljenost, nove ideje, novi pristopi 

 

 

Abstract 

Ever since I was in primary and than high school, I was noticing that mathematics and physics 

are two of the least popular school subjects. What a pity, especially because I liked both 

subjects mentioned a lot. So I became a maths and physics professor. When I started my 

career as a teacher, I was dissapointed to realize that students continue to dislike these two 

subjects. I decided to change the opinion of at least some of them. I have been teaching both 

subjects for nineteen years now and every schoolyear I try hard to enter the classroom with a 

new idea, new approach, new method. Of course, my way of work takes a lot of energy, will 

and time, but also brings great pleasure to see students motivated instead of bored searching 

for new information and solutions to the problems. They tell me, that they gladly come to 

their maths and physics lessons, which is a satisfaction for me as their teacher, but at the same 

time I am aware that there is still plenty of room for improvement. 

 

Key words: mathematics, physics, popularity, new ideas, new approaches 
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1 Predstavitev teme s teoretičnimi izhodišči 

Današnji svet, v katerem živijo mladi, se zagotovo razlikuje od sveta, v katerem smo odraščali, 

rojeni pred letom 1980. Občutne so razlike v dojemanju sveta, v dostopnosti informacij, 

nenehnih dražljajih, ki so jim dnevno izpostavljeni že manjši otroci, da ne govorimo o 

najstnikih. Mladi hočemo ali nočemo rastejo s tem. Ne bom rekla, da je vse slabo, kar gotovo 

ni, je pa res, da je poučevanje današnjih učencev postalo izziv. V svoji skoraj 20-letni praksi 

sama vidim, da so današnji učenci drugačni, kot so bili učenci izpred nekaj let. Njihov svet sem 

sprva težko dojemala, saj temelji na trenutnem in takojšnjem zadovoljevanju čutov. Ugotovila 

sem, da se poučevanja ne morem lotevati tako, kot sem se ga pred desetimi leti, ampak 

moram prisluhniti učencem, poiskati nove metode in inovativne pristope dela. Vse to mi 

postavlja vsakodnevne izzive pri poučevanju in priložnost za razvijanje lastne kreativnosti, s 

katero potem lahko prepričam tudi učence. 

V današnji dobi, kjer so informacije dostopne na vsakem koraku in kjer učenci in mladostniki 

rastejo s tehnologijo tako rekoč od rojstva, se učitelji večkrat premalo zavedamo vpliva 

sodobnih medijev na mladostnike. Vsi vemo, da mladi veliko časa preživijo na spletnih straneh, 

kjer srkajo informacije ali pa igrajo igre in gledajo videoposnetke. Zato je težje pritegniti 

pozornost učencev za pouk, na kar opozarja Timotej Ribič v svojem diplomskem delu Vpliv 

tehnologije na izobraževanje (Kranj, 2018). 

Pomembno se mi zdi, da jih znamo motivirati in pritegniti k pouku. Beseda motivacija izhaja iz 

latinske besede movere, kar pomeni gibati se. Lahko rečemo, da njen splošni pomen pomeni 

gibanje, smoter ali vodilo. Motivacijo lahko označujemo kot proces, ki posameznika usmerja v 

zadovoljevanje njegovih potreb. Današnje učence je morda težje motivirati, kot je bilo učence 

včasih. Ne zadovolji jih klasičen uvod v pouk, ampak mora učitelj poiskati nove metode in 

motivacijska sredstva. Z motivacijo se namreč vse začne in s tem jih pritegnemo k pouku, o 

čemer v svoji doktorski disertaciji govori tudi Mojca Juriševič (Ljubljana, 2005).  

Matematiko in fiziko na osnovni šoli učim že skoraj dvajset let. Zavedam se, da je vsak učenec 

individuum in da ima vsak različne sposobnosti. Vsakodnevno se tako kot večina učiteljev 

srečujem z različnimi izzivi. Prebrala sem misel Thomasa Armstronga: »Ko sem poučeval v šoli, 

sem pogosto imel občutek, da živim v dveh svetovih. En svet je bil domena uradne šole s svojim 

predmetnikom, didaktičnimi sredstvi, preizkusi znanja, disciplinskimi uredbami, vzgojnimi 
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metodami. Drugi svet je bil resnično življenje z vso svojo zapletenostjo, dvoumnostjo, 

nepredvidljivostjo.« – za katero bi lahko rekla, da odraža tudi moje delo. Matematika in fizika 

sta med slovenskimi osnovnošolci med manj priljubljenimi predmeti. Ne zdita se jim zanimiva, 

saj se jim obravnavana snov predvsem pri matematiki zdi neuporabna v vsakdanjem življenju 

in velikokrat izzovejo z vprašanjem, kdaj in kje bom to potreboval. Pri fiziki je tega manj, saj se 

učencem uporabnost z eksperimenti lažje predstavi, a zato ni nič bolj priljubljena. Žal je to 

prepričanje v slovenskih osnovnošolcih čedalje bolj zakoreninjeno. 

To je dilema, s katero se srečujem že nekaj let. Oba predmeta lahko poučujem teoretično in 

frontalno, kar pomeni, da učenci sedijo, prepisujejo, berejo in rešujejo naloge v delovnih 

zvezkih. Vse to pa zagotovo ni motivacijsko in je, roko na srce, res dolgočasno. Pa je to res vse, 

kar jim lahko kot učiteljica ponudim? Učenci si želijo aktivnega pristopa, učitelja, ki zna 

dolgočasno snov predstaviti na zanimiv način. Potrebujejo kompetentnega in kreativnega 

učitelja, ki poveže sedanjost in svet mladostnika z učno snovjo. 

Zato sem z učenci pri pouku začela delati malo drugače. Kot učiteljica namreč lahko 

spreminjam mnenje učencev in kot pedagoginja imam ključen vpliv na poučevanje in 

dojemanje sveta učencev pri pouku matematike in fizike.  

 

2 Primeri iz prakse 

Učni načrt dopušča učiteljem veliko prostora, da izberejo zaporedje in hitrost obravnave 

vsebinskih sklopov, metode in oblike dela pri posameznem vsebinskem sklopu, vsebine. To 

učitelju omogoča, da pouk v veliki meri diferencira in individualizira ter pri tem upošteva 

posameznike in njihove zmožnosti. Tako lažje omogoča razvijanje posameznikovih posebnih 

interesov in lastni tempo napredovanja, kar je za delo z učenci še posebej pomembno. Različne 

učne metode in oblike pa mu omogočajo, da je pouk zanimiv in raznolik, kar učence motivira 

za delo. Po drugi strani pa večja »odprtost« učnega načrta zahteva dovolj kompetentnega 

učitelja, ki bo znal izkoristiti vse možnosti, ki mu jih nov učni načrt ponuja. 

 

2.1 Zabavne vaje 

Sama sem imela z učenjem »na pamet« vedno težave. Še vedno se spomnim, ko mi je 

izpraševalec na strokovnem izpitu postavil vprašanje, odgovor pa je vseboval devet stvari, ki 
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sem jih morala našteti. Spomnila sem se jih sedem, dveh pa ne. Nekaj časa sva se gledala, 

potem pa sem mu rekla, da vem, da dveh stvari nisem povedala, a se jih žal ne spomnim in naj 

se odloči, ali je odgovor zadovoljiv ali ne. Posledično se izogibam, da bi od svojih učencev 

zahtevala učenje »na pamet«. Včasih pa si je kakšno stvar vseeno potrebno zapomniti. Pri 

matematiki v osmem razredu (poglavje Potence in koreni) pride zelo prav, če učenci znajo 

kvadrate in korene števil do dvajset. Za lažje pomnjenje sem prinesla balone. Vsak učenec je 

napihnil dva balona. Na vsak napihnjen balon sem napisala kvadrat ali koren izbranega števila 

(Slika 1). 

 

Slika 1: Na balonu napisana naloga 

 

Z učenci in baloni si nato naredimo prostor. Naloga učencev je, da odbijajo balone v zrak in se 

trudijo, da so vedno vsi baloni v zraku (Slika 2). Ko rečem stop, vsak učenec prime najbližji 

balon in reši nalogo, napisano na balonu. Rešitev si zapiše (Slika 3). Igro ponovimo pet do 

sedem krat, nato rešitve preverim. Igro običajno ponavljamo približno deset dni in po mojih 

izkušnjah si v tem času le redko kateri učenec ne zapomni kvadratov in korenov števil do 

dvajset. 

 

 

Slika 2: Odbijanje balonov 

 

Slika 3: Reševanje nalog na balonih 
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2.2 Tudi preverjanje in ocenjevanje je lahko zabavno 

Preverjanje in ocenjevanje vedno predstavlja stresno situacijo. Da bi ta stres omilila, sem 

poskusila z zgoraj opisano metodo, le da sem na balone napisala izraze (Slika 4). 

 

 

Slika 4: Na balonu napisan izraz 

 

Učenci so se tudi tokrat trudili obdržati v zraku čim več balonov hkrati, ko pa so zaslišali moj 

stop, so vzeli najbližjega, mirno odšli do svojega prostora, prepisali in rešili izraz. Pomembno 

se mi je zdelo, da sem jim po petih ponovitvah omogočila še nekaj časa, da so lahko mirno 

pregledali svoje rešitve, ali dokončali katerega od izrazov, saj sem opazila, da je časovna 

omejitev med eno in drugo ponovitvijo igre nekatere spravljala v stisko. Učenci med 

preverjanjem ne klepetajo, ne poskušajo menjati balonov niti prepisovati. Vedo, da bodo 

ocenjeni, a ker ocenjevanje poteka ob igri, so bolj sproščeni in zato tudi uspešnejši. 

 

2.3 Matematični človek ne jezi se 

Utrjevanje znanja zna biti včasih dolgočasno in učenci, ki se dolgočasijo, od ure ne odnesejo 

ravno veliko, zato pri nekaterih urah utrjevanja uporabim igralne plošče. Spodnja igra (Slika 5), 

je namenjena utrjevanju ulomkov, igra pa se kot človek ne jezi se, z upoštevanjem legende, ki 

je zapisana v desnem kotu spodaj. Seveda učenci poleg igralne plošče in kocke potrebujejo 

tudi papir in svinčnik, saj morajo računati. Igralno ploščo zamenjam po petnajstih do dvajsetih 

minutah, ker se sicer začnejo dolgočasiti. 
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Slika 5: Igralna plošča za utrjevanje računanja z ulomki 

 

Poleg omenjene oblike uporabim tudi obliko domin ali obliko sestavljanke (Slika 6). Na spodnji 

sliki je primer takšne igre za utrjevanje pretvarjanja med enotami pri fiziki. Sestavljanko se 

razreže na kvadrate, ki jih učenci nato sestavljajo v celoto. 

 

 

Slika 6: Igra v obliki sestavljanke 

 

Da igro narediš, vzame nekaj časa in energije, potrebno pa je tudi nekaj domišljije in včasih 

tudi umetniške žilice. Povedala bi še, da sem se tehnike naučila na izobraževanju, ki sem se ga 

udeležila pred osemnajstimi leti. Žal se ne spomnim ne izvajalca, ne naslova, tehnike pa. 

Fizika ponuja še veliko več možnosti izkustvenega učenja kot matematika. Naj navedem le en 

primer. Zaviralne sile (silo trenja in silo upora) lahko učencem posreduješ zgolj teoretično, 

navedeš dejstva: obe zavirata gibanje, rišemo ju iz sredine telesa v nasprotno smer gibanja, 

sila trenja nastopi, kadar se dve trdni telesi drgneta med seboj, sila upora pa deluje v 

tekočinah, sila trenja je odvisna od hrapavosti obeh površin in teže, sila upora pa od hitrosti, 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 68 
 

aerodinamične oblike telesa, gostote sredstva, skozi katerega se telo giblje in od prečnega 

preseka opazovanega telesa. Na tej točki lahko preidemo na reševanje nalog, ki pa jih učenci 

ne razumejo, saj so se zgoraj omenjeno le naučili »na pamet«. Sama sem uporabila drugačen 

pristop. Po navedbi, da bomo govorili o zaviralnih silah, poimenovanju sil ter kdaj se pojavita, 

smo prešli na poskus. Učenci so v posodo dolivali po 250 g vode, merili vlečno silo in tako 

ugotovili, da je sila trenja odvisna od teže. Kasneje so enako količino vode vlekli še po različnih 

podlagah in ugotovili, da je trenje odvisno tudi od hrapavosti. Za merjenje upora smo izdelali 

padala različnih velikosti, za padalce smo uporabili lego figure. Med izdelavo padal smo se 

pogovarjali, katero padalo bo letelo hitreje in zakaj, kako bi bilo, če bi padala spustili v kakšno 

drugo snov, zakaj imajo letala, jadrnice, rakete značilno aerodinamično obliko … Izdelana 

padala smo spustili iz šolske jedilnice v telovadnico in ugotavljali, ali se naša predvidevanja 

uresničujejo. Če bi snov razložila na prvi način, bi porabila bistveno manj časa, saj sem v mojem 

primeru porabila kar dve šolski uri, a učenci so si snov zapomnili brez klasičnega narekovanja. 

 

3 Zaključek 

Opisani način poučevanja terja od mene precej priprav tudi še po osemnajstih letih 

poučevanja. Prav tako uporabljene pristope vedno znova dopolnjujem in prilagajam 

posameznemu razredu. Nekega dne bo morda ta način del učnega načrta ali pa se bo pojavil 

še boljši, inovativnejši pristop. Dejstvo je, da uspešno izvedena ura fizike ali matematike, od 

katere učenci odidejo zadovoljni, tudi mene razveseli in osmisli moj poklic oziroma me spomni 

na to, zakaj učim. Meni osebno se zdi nesmiselno in predvsem nepošteno do učencev, če ne 

učiš s srcem, če pa učiš s srcem, te zdolgočaseni obrazi prizadenejo. To bi moralo motivirati 

vsakega učitelja, da bi vedno znova iskal nove pristope za motivacijo učencev in posledično za 

izboljšanje učnega procesa. Rezultati včasih pridejo takoj, včasih je treba nanje malo počakati, 

pridejo pa zagotovo. Ko slišiš pogovor učencev na šolskem hodniku, da je matematika ali fizika 

najboljši predmet na šoli, veš, da nekaj delaš prav in da ne bi bilo slabo nadaljevati. Idej je še 

nekaj, izmenjujem jih tudi z drugimi učitelji, ki razmišljajo in delajo podobno kot jaz. Seveda 

opažam in se zavedam, da so nekateri učenci, včasih pa cele generacije bolj dojemljive kot 

druge. Delam tudi napake in se iz njih učim, vsekakor pa se moje izobraževanje ni zaključilo z 

dnem, ko sem diplomirala, ampak traja še vedno in bo trajalo, dokler bom učila. 
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Povzetek 

Izkustveno učenje je zelo pomemben del poučevanja, še posebej pri učenju tujih jezikov, saj 

pri učencih spodbuja intelektualne sposobnosti, poveča notranjo motivacijo in pripravljenost 

za učenje. V prispevku bom predstavila strokovno ekskurzijo, ki pripomore k večji zapomnitvi 

in razumevanju naučene snovi, učenci pa so bogatejši za nepozabno izkušnjo, saj mnogi izmed 

njih prvič obiščejo drugo državo. V poplavi izbirnih predmetov, ki se odvijajo v okviru rednega 

pouka, ni enostavno navdušiti učence za učenje nemščine, saj se dve uri tedensko izvajata 

strnjeno, ocene se pridobivajo na podlagi ustnega in pisnega ocenjevanja , pa še razumevanje 

je vse prej kot enostavno. A ko omenimo celodnevno strokovno ekskurzijo v sosednjo državo, 

so učenci pripravljeni na vse, da se je le lahko udeležijo. Motivacija. 

 

Ključne besede: izbirni predmet, strokovna ekskurzija, izkustveno učenje 

 

 

Abstract 

Experiential learning is a very important part of teaching, especially in the field of foreign 

languages, as it promotes intellectual skills in learners, internal motivation and willingness to 

learn is also greater. In this article I am going to present a field excursion, that makes 

memorizing and understanding of the subject matter much higher, the pupils are richer for an 

unforgettable experience and many of them are in the neighboring Austria, which we visit 

with German students, for the first time. In a flood of optional school subjects that take place 

after regular classes, it is not easy to obtain pupils to German lessons, which are carried out 

as a double lesson, are evaluated by oral and written exams and where the understanding of 

language is necessary. But when we mention an all-day school excursion to the neighboring 

country, the students are ready for anything, all to the reason that they can attend the 

excursion. Motivation. 

 

Key words: optional school subject, field excursion, experimental learning 
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1 Izkustveno učenje 

Tudi sama sem mnenja, da poučevanje tujega jezika v današnjem času ni več samo poklic, 

ampak poslanstvo, ki zahteva kreativnost, vzdržljivost, angažiranost, predvsem pa navdušenje 

in inovativnost. 

Kot učiteljici angleščine in nemščine se mi je potrebno vedno znova znajti, odkrivati nove 

svetove in uporabljati inovativne metode, da navdušim in spodbudim svoje učence k učenju 

nemščine. Časi, ko je učitelj pri svojem delu lahko uporabljal tablo, kredo in predpisane 

učbenike, so že zdavnaj mimo. 

Ni tako enostavno učence pripeljati do razumevanja, da je sodobno učenje tujih jezikov poleg 

usvajanja besedišča in jezikovnih struktur usmerjeno k doseganju višjih ciljev, da naj jim 

materinščina in lastna kultura služita kot izhodišče za razumevanje drugih kultur ter jezikov. 

Prav tako je pomembno spoznanje, da ob primerjanju svoje in druge kulture učenci 

pridobivajo znanje o tujih kulturah, razvijajo občutljivost in razumevanje za drugačnost ter 

nenazadnje krepijo odnos do lastne identitete, kot je zapisano v Učnem načrtu nemščine. 

Izkustveno učenje je način, kako se lahko povežeta teorija in praksa. Bistveno vlogo ima 

osebna izkušnja, saj je za izkustveno učenje značilno, da se najbolje učimo, če nekaj naredimo 

sami. Povečalo se je sploh v zadnjih nekaj desetletjih kot odgovor na učenje, ki je zasnovano 

na knjigah. (Garvas, 2010, 35–46) 

Mijoč Nena (1999), ki je ena največjih teoretikov tega področja, opredeljuje učenje kot proces, 

pri katerem se znanje oblikuje s transformacijo izkušenj. Za uspešno izkustveno učenje je 

pomembno, da oseba razvije sposobnost opazovanja in logičnega razmišljanja, torej zahteva 

njegovo aktivno vlogo. Učenje bo najuspešnejše takrat, ko je učenec aktiven, soudeležen pri 

ustvarjanju skupnih ciljev in ima možnost graditi smisel učenja. (Batistič Zorec, 2010, 67)  

Ekskurzija je v vzgojno-izobraževalni proces vključena kot skupek posebnih oblik in metod 

dela, ki najbolje uresničujejo koncept izkustvenega učenja. Ponuja tudi številne možnosti 

medpredmetnega povezovanja. 

Za učence izbirnega predmeta nemščina in za učence neobveznega izbirnega predmeta 

nemščina vsako leto, ponavadi meseca maja, organiziramo ekskurzijo v Avstrijo. Pravzaprav 

izvedemo dve ekskurziji letno, eno z učenci obveznega izbirnega predmeta in drugo z učenci 
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neobveznega izbirnega predmeta. Tako ponujamo 6 različnih destinacij, da se učencem, ki se 

vsa leta učijo nemščino, destinacije ne ponovijo. Cilj tovrstnih ekskurzij je, da učenci dejansko 

pridejo v stik z deželo, katere jezik se učijo. Svoje predhodno znanje in izkušnje nadgradijo z 

osnovnimi podatki o državi in krajih, skozi katere potujejo, predvsem pa z zanimivostmi, 

povezanimi s športom, kulturo, hrano, z zgodovino, znanimi osebnostmi itd. Poleg ogleda 

turističnih znamenitosti je izjemnega pomena, da se učenci, predvsem v večjih mestih, srečajo 

z raznolikostjo prebivalcev ter se tako učijo sprejemanja drugačnosti. 

Poleg neposredne uporabnosti pouk nemščine prispeva k spoznavnemu razvoju učencev s 

širjenjem njihove vednosti o možnostih jezikovnega sporazumevanja, o jezikovnih sistemih in 

o njihovi kulturni določenosti s perspektive tujega jezika ter tujih kultur. Prispeva pa tudi k 

humanističnemu razvoju, saj jim omogoča neposreden stik z drugimi ljudmi in z njihovimi 

kulturami. Prav tako prispeva k osebnostnemu razvoju, medtem ko s poudarjanjem 

drugačnosti in primerjalnih razlik krepi učenčevo narodnostno identiteto. To je tudi odličen 

način zmanjševanja jezikovnih ovir. (Kondrič Horvat, 2001, 4) 

 

2 Izbirni predmeti v osnovni šoli 

Kot je določeno z Zakonom o osnovni šoli, mora osnovna šola poleg obveznih predmetov za 

učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov. Šola mora ponuditi pouk najmanj 

treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz 

naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola 

ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. Učenec 

izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo 

njegovi starši. (Zakon o osnovni šoli, 17. člen) 

Izbirni predmeti so del obveznega programa, pri čemer ima učenec možnost izbrati predmet 

glede na svoje interese, zanimanja, sposobnosti in nadarjenosti. Učenci tako dobijo možnost, 

da se izkažejo na svojih močnih področjih. Vsekakor izbirni predmeti predstavljajo popestritev 

oz. obogatitev učnega procesa, kar pa je sicer pogojeno tudi z razpoložljivostjo ustreznega 

kadra in materialnega ozadja izobraževalne ustanove. 
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2.1 Izbirni predmeti na OŠ Šmarje pri Jelšah 

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah ima med 900 in 1000 vpisanih učencev, zato je potrebno 

ponuditi veliko število izbirnih predmetov. V šolskem letu 2018/2019 smo tako izvajali 27 

izbirnih predmetov, 10 družboslovno-humanističnega sklopa in 17 naravoslovno-tehničnih 

predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda. Veliko možnosti izbire za vsakega izmed učencev, ki 

želi delati na svojem interesnem področju, ga nadgrajevati in razvijati tudi v prihodnje. Sama 

poleg angleščine poučujem tudi izbirni predmet nemščina in verjetno ne rabim izgubljati besed 

o tem, da ni enostavno pridobiti učence k pouku nemščine. Le-ta je umeščena v naš šolski 

urnik kot „blok ura“ (izvaja se strnjeno, dve uri skupaj), in sicer po rednem pouku, saj drugačno 

izvajanje ni mogoče. Prav tako ocenjevanje znanja poleg ustnega načina ocenjevanja obsega 

tudi pisne preizkuse, medtem ko je pri drugih izbirnih predmetih mogoče ocene pridobiti na 

učencem lažji način (s športno aktivnostjo – šport, s spretnostno veščino, kot je na primer 

kuhanje – SPH, …). Prav tako so nujno potrebne tudi domače naloge, ki jih pri večini izbirnih 

predmetov ni, tako da učenje nemščine zahteva veliko truda, časa in dela. Mnogo učencev se 

za izbiro izbirnega predmeta odloča ravno na podlagi omenjenih kriterijev – prijaznejši 

oziroma enostavnejši način ocenjevanja ter čas, ki ga je potrebno vložiti v učenje in delo. 

 

2.2 Motivacija za učenje nemščine 

Motivacija je širši pojem in se povezuje tako z družino, s šolo, kakor tudi z okoljem, v katerem 

živimo in delujemo. Moderna tehnologija, tempo življenja in drugačne vrednote nenehno 

postavljajo v ospredje problem motivacije otrok za uspešno delo pri pouku. Razlika med starši 

in otroki nekoč in danes je v visokih interesih novodobnih staršev. 

Kot lahko zasledimo v strokovni literaturi in tudi v različnih medijih, so danes zahteve staršev 

izredno visoke. Nekateri otroci težko sledijo njihovim željam in pričakovanjem. Posledično se 

to odraža na pomanjkanju motivacije pri učencih, pa tudi sodobne tehnologije v današnjem 

času ne spodbujajo k samostojnosti in prevzemanju odgovornosti otrok. 

Brez motivacije za učenje nemščine, po moji oceni, ne bi šlo. Ključno je, da znamo poiskati 

pravo ravnovesje med zunanjo motivacijo, ki se kaže v obliki nagrad, pohval, kazni, in notranjo 

motivacijo, ki se kaže tudi v načinu spodbujanja radovednosti. Izkušnje kažejo, da ni boljše 

motivacije kot učence odpeljati na celodnevno strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo. 
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2.3 Strokovne ekskurzije v Avstrijo 

Kitajski pregovor pravi: “Povej mi in bom pozabil, pokaži mi in si bom zapomnil, vključi me in 

bom razumel.” 

Kot del priprave na ekskurzijo učence odpeljem za dve šolski uri v knjižnico. Knjižničarki jim 

pripravita različne delovne liste z nalogami, na katere je potrebno poiskati odgovore, bodisi v 

knjigah bodisi na spletu. Učenci iščejo odgovore na vprašanja, ki obsegajo različna področja: 

statistične podatke o glavnem mestu, kulturno-zgodovinske znamenitosti, šport, kulinariko, 

znane osebnosti … Še več dodamo oziroma dopolnimo v razredu, kjer si ogledamo kakšen 

zanimiv video posnetek, fotografije prejšnjih strokovnih ekskurzij, dodamo tudi izkušnje otrok, 

ki so že obiskali sosednjo državo in še kaj. 

Organizacijska priprava zahteva kar nekaj časa, saj je skupina udeležencev vsako leto zelo 

številčna. Vedno obsega nad 100 učencev, ki prihajajo iz 7., 8. in 9. razreda in nekaj manj iz 4., 

5. in 6. razreda. Kot sem že omenila, vsake tri leta menjujemo destinacije. Tako z obveznim 

izbirnim predmetom spoznamo Gradec, Dunaj in Salzburg. Učenci neobveznega izbirnega 

predmeta pa obiščejo Park dinozavrov, Affenberg in ptice ujede ter Minimundus. Tako imajo 

na voljo šest različnih destinacij, da se učencem, ki se vsa leta učijo nemščino, destinacije ne 

ponovijo. 

Vedno se odpravimo v zgodnjih jutranjih urah, da je dan daljši, vračamo pa se v poznih 

večernih urah, kar je učencem še posebej všeč. Odhajamo z vodniki, ki nas seznanijo še z 

dodatnimi informacijami in tako še obogatimo svoje znanje in poglede na svet. Vse destinacije 

ponujajo ogromno možnosti, mi si ogledamo najzanimivejše znamenitosti, okusimo njihovo 

kulinariko, ponujeno nam je nekaj prostega časa, tako se sprehodimo po ulicah, kjer vedno 

najdemo kaj zanimivega, nakupimo, kar želimo, raziskujemo vsak po svoje, nato pa se 

odpravimo do naših avtobusov. 

Do evalvacije pride že na poti domov, saj učenci komaj čakajo, da delijo svoje izkušnje z 

uporabo nemškega jezika, kaj jim je uspelo in česa niso videli, kakšni so ljudje, ki so jih srečali 

na različnih mestih, da je hrana res takšna, kot smo se pogovarjali, da so videli to in ono, kar 

so poznali s fotografij in … kar ne nehajo govoriti, čeprav so prišli na avtobus že rahlo utrujeni. 

V šoli potem izdelamo plakat, na katerega nalepimo naše fotografije in dodamo komentarje 

otrok. Moram povedati, da so izkušnje otrok vedno pozitivne in z velikim veseljem organiziram 
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te ekskurzije, saj so obrazi nasmejanih otrok nepozabni in največ vredni. Navdušenje učencev 

nad tovrstnim učenjem nemščine je zelo veliko, kar predstavlja tudi motivacijo za učitelja in 

ponovno načrtovanje za naslednje šolsko leto. 

Doktor Nena Mijoč v svojem članku pravi, da oseba, ki se veliko nauči na lastnih izkušnjah, 

razvije lastnosti in spretnosti, kot so samostojnost, samospoštovanje, samozavest, 

radovednost, odprtost, sodelovanje, razmišljanje o svetu in iskanju smisla. (Mijoč, 1999, 44–

51) 

 

 

Slika 1: Z učenci na Dunaju 

 

3 Zaključek 

Po večletnih izkušnjah poučevanja nemščine, in sicer kot obveznega izbirnega in neobveznega 

izbirnega predmeta lahko z gotovostjo trdim, da so učenci zelo odprti za spoznavanje nemške 

kulture v povezavi z učenjem jezika. Njihovo veselje do spoznavanja novega in drugačnega ter 

aktivna uporaba pridobljenega znanja predstavljajo zame, kot učiteljico, največje zadovoljstvo. 

Izkušnje, ki jih učenci pridobijo na tak način, medsebojna povezanost med učenci in učitelji, so 

koristne in uporabne za vse življenje. Ena izmed misli, ki me vodi pri svojem delu, je tudi: 

“Učitelj, ki zna vzbuditi občutek za eno samo dobro dejanje, za eno samo dobro pesem, doseže 

več kot tisti, ki napolni naš spomin z množico podatkov, razvrščenih po imenih in oblikah.” 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
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Povzetek 

Prispevek z naslovom Spoznavanje književnosti na terenu prikazuje obravnavo slovenskega 

pisatelja Ivana Potrča in njegovih del s pomočjo sodobnih učnih metod, in sicer interpretacije, 

problemsko-ustvarjalnega in komunikacijskega pouka. Učencem 9. razredov se dokaj 

odmaknjeno snov in čas socialnega realizma približa ne samo v učilnici, ampak spoznavajo 

otroška in mladostna leta lokalnega pisatelja tudi na terenu. Predvsem zbujajo v učencih 

poseben interes kraji dogajanja, saj si je Potrč za večino svojih literarnih del izbral za 

mikrolokacijo tiste dele Ptuja z okolico, v katerih živijo naši učenci ali so jim le-ti zelo dobro 

poznani. 

 

Ključne besede: slovenščina, slovenska književnost, sodoben pouk, interpretacija, 

problemsko-ustvarjalni pouk, komunikacijski pouk 

 

 

Abstract 

The article titled Literature Learning Outside the Classroom presents teaching about Slovenian 

author Ivan Potrč and his works using modern teaching methods, such as interpretation, 

creative problem-solving and communication. Students of class 9 are taught quite an 

unrelatable topic and the period of social realism not only in the classroom but also outside, 

where they are able to learn more about the childhood and young adult years of the author 

who used to live in their local area. What students are especially interested in are the locations 

mentioned in Potrč's work, the reason being is that the majority of our students live in the 

areas that Potrč often described in his books. 

 

Key words: Slovenian language, Slovenian literature, modern teaching methods, 

interpretation, creative problem-solving, communication 

  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 80 
 

1 Sodobne učne strategije in metode pri pouku 

književnosti 

Učitelj mora danes zraven strokovnega izobraževanja pouk usmeriti v smer učence usposobiti 

v vseživljenjske učence, v kar se da uspešne reševalce težav in konstruktivne mislece, v dobre 

poznavalce lastnih potreb, načrtovalce lastnih ciljev in posameznike, ki bodo sposobni uspešno 

vrednotiti lastne uspehe v življenju (Ažman, 2008). 

 

1.1 Sodobne učne strategije 

Ključne pri oblikovanju in načrtovanju vzgojno-izobraževalnega procesa so učne strategije in 

metode. Učne strategije konkretno predvidevajo ravnanje učitelja in učencev pri posamezni 

učni uri. Metoda v ožjem pomenu pa je zreducirana predvsem na instrumentarij konkretnih 

monoloških, dialoških, demonstracijskih, tehničnih idr. posredovalnih in komunikacijskih učnih 

ukrepov, postopkov, tehnik idr. za uresničevanje določenega učnega cilja oziroma strategije 

(Strmčnik, 2003, 85). V današnjem času se je izoblikovala postmoderna antropološka 

paradigma, v kateri pomembno mesto zavzema ekološka ozaveščenost, pojmovanje človeka 

kot svobodnega, mislečega subjekta, ki zahteva kritično udeležbo v vsem, kar ga zadeva. Zato 

so se spremenile tako vloge učencev kot tudi učitelja. Učenci so bolj aktivni, sodelujejo pri 

oblikovanju pouka, učitelj pa deluje bolj v posredni vlogi, ko pripravlja učne okoliščine, iz 

katerih bodo učenci čim bolj samostojno črpali znanje, pouk zgolj usmerja, je tihi voditelj, v 

glavni vlogi so učenci. Strmčnik sodobnega učitelja opiše takole: »Zanj je značilno, da se učnih 

ciljev, vsebin in metod ne oklepa okostenelo, da je usmerjen na učence, diferenciran in 

individualiziran, da omogoča učencem učno anticipiranje in participiranje, da se navezuje na 

življenje lokalne skupnosti.« (Strmčnik, 2003, 85) 

Blažič navaja naslednje učne strategije, ki jih lahko uporabimo pri pouku: 

a) Odkrivajoči pouk je najsplošnejša strategija, ki prinaša učencem vpogled v neko snov in 

razumevanje, ki je najvišji smisel vsakega učenja. Njegove prednosti so večja motiviranost, 

aktivnost, koncentracija, vztrajnost in samozavest. 

b) Raziskovalni pouk vsebuje elemente znanstvenega dela, učence navaja k izbiri in 

kombiniranju različnih metod, postopkov in raziskovalnih načel, k načrtovanju hipotez in 

etap raziskovanja, verificiranju in preverjanju rezultatov. Njegov glavni namen je uvajanje 
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v metode in tehnike raziskovalnega, znanstvenega, tehnološkega in organizacijskega 

mišljenja ter delovanja. 

c) Projektni pouk vsebuje elemente raziskovalnega, le da je obsežnejši, zaokrožen, povezuje 

več učnih predmetov. V središču raziskovanja je problem, tako nastane zapletena učna 

situacija, ki ni rešljiva s trenutnimi izkušnjami in znanjem, ampak zahteva precej 

intelektualnega napora. 

d) Ravnanjsko ali delovno orientirani pouk prinaša učencem poleg teoretičnega predvsem 

praktično znanje, ki ga bodo lahko uporabljali tudi pozneje v življenju. 

e) Izkustveno usmerjen pouk zagovarja pozitiven vpliv izkušenj na učenje, vendar le ob 

človekovem zavestnem aktivnem spoznavanju ali ravnanju in ob zavestnem doživljanju te 

aktivnosti.  

f) Programirani pouk je oblika samostojnega učenja, ki poteka po v naprej pripravljenem 

programu z učnimi navodili. Njegove prednosti so večja aktivnost učencev, individualizacija 

idr. 

g) Timski pouk s sodelovanjem učiteljev poveže sorodne učne predmete, kar daje učencem 

celovitejše znanje, večjo aktivnost in samostojnost, pouk pa je bolj prilagojen različnim 

zmožnostim učencev. Ker sodeluje več učiteljev, si lahko delo razdelijo po svojih interesih 

in sposobnostih (Blažič, 2003, 39–44). 

 

1.2 Sodobne učne metode 

Kot smo že povedali, so za uspešen pouk pomembne poleg dobro izbranih učnih strategij tudi 

učne metode, s katerimi učitelji in učenci uresničujejo vzgojno-izobraževalne namene oziroma 

dosegajo cilje izobraževalnega procesa. Sodoben pouk naj bi čim bolj spodbujal in omogočal 

samostojnost, soodločanje, sodelovanje in ustvarjanje učencev pri učenju, zato je v ospredju 

proces komunikacije in interakcije med učitelji in učenci. Učiteljevo metodično ravnanje je 

med drugim odvisno od sposobnosti, da samostojno organizira izobraževalni proces in oblikuje 

najustreznejše didaktične situacije, da bi učenci dosegli zastavljene cilje (Blažič, 2003, 329).  

Metode poučevanja so po definiciji »znanstveno in praktično preverjeni načini učinkovite 

komunikacije med učiteljem in učenci na vseh stopnjah učnega procesa, od pripravljanja, 

obravnavanja ali obdelovanja nove učne vsebine, vadenja, ponavljanja in preverjanja znanja, 

sposobnosti in spretnosti.« (Tomić, 2003, 87)  
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V izobraževalnem procesu imajo osrednje mesto metode obravnave nove snovi. V njih se 

prepletajo različne dejavnosti: iskanje, odkrivanje, oblikovanje, posredovanje, zaznavanje, 

sprejemanje, razumevanje, usvajanje in zadrževanje znanja. Med poukom ima učitelj za 

izvajanje zgoraj naštetih dejavnosti in interakcijo z učenci na voljo več vrst metod: metodo 

razlage, predavanja, razgovora, prikazovanja, primera, metodo z uporabo besedila, 

problemsko metodo (Blažić, 2003, 332). 

 

1.3 Metode poučevanja književnosti 

V preteklosti so pri pouku književnosti na splošno prevladovale metode, ki so skušale 

»prenesti« znanje od učitelja na učenca. To pomeni, da je učitelj večino ure predaval in razlagal 

novo snov, učenci so bili pri tem pasivni oziroma je bilo njihovo delo omejeno na zapisovanje 

učiteljeve razlage, za mlajše učence pa so učitelji snov narekovali. Ta metodični sistem 

književnega pouka Rosandić imenuje dogmatsko-reproduktivni sistem. Naslednji po njegovi 

klasifikaciji metodičnih sistemov pouka književnosti je reprodukcijsko-eksplikacijski sistem. V 

osnovi gre še vedno za reproduktivno znanje, vendar pa učenec s svojimi besedami obnavlja 

književne vsebine in poskuša razložiti pojave znotraj literarnega dela. V ospredju učnega 

procesa je še vedno učitelj. V interpretacijsko-analitičnem sistemu je v ospredju pouka 

književnosti književno delo, s katerim komunicirajo učenci, predavateljska metoda se umakne 

dialoški metodi in metodi dela z besedilom. Učitelj ni več edini vir informacij. Problemsko-

ustvarjalni sistem je pouk, pri katerem postavimo učenca pred književni problem in ga 

motiviramo za samostojno raziskovanje. Učenec sam naredi načrt dela, postavi hipotezo, 

postopek reševanja problema, razvršča in primerja dobljene podatke, si pri tem pomaga z 

različnimi viri. Lahko pa problem rešuje učitelj, učenci pa delno sodelujejo pri iskanju rešitev 

(Rosandić, 1991, 162–164). 

Po letu 1992 je bil uveden nov pristop pri obravnavni literarnega dela z elementi 

interpretacije, problemsko-ustvarjalnim poukom in komunikacijskim poukom. 

B. Krakar Vogel šolsko interpretacijo definira takole: »Šolska interpretacija je skupno branje in 

obravnava leposlovnih besedil v problemsko-ustvarjalni interakciji učitelja in učencev. Poteka 

tako, da vsak posameznik ob učiteljevih spodbudah dojema literarno besedilo (in svoje 

dojemanje izraža) na vseh temeljnih spoznavno-sprejemnih stopnjah« (2004, 57). Problemsko-
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ustvarjalni pouk, ravno tako kot šolska interpretacija, predvideva izkušenjsko učenje – to je 

učenje, pri katerem učenec novo znanje povezuje z izkušnjami, hkrati pa ga pridobiva tudi skozi 

novo konkretno izkušnjo – in učenje z razumevanjem in za razumevanje. Reševanje problema 

je torej odvisno od stopnje učenčevega psihološkega razvoja (čustvena zrelost, izkušenost, 

motiviranost, senzibilnost …), po drugi strani pa tudi od problema samega – pri pouku 

književnosti so to literarnozgodovinski in literarno teoretski kontekst, avtor, stil … Pri 

oblikovanju ure problemsko-ustvarjalnega pouka mora učitelj upoštevati objektivne (literarno 

delo sámo) in subjektivne (učenec in njegove osebnostne značilnosti) dejavnike in problem 

prilagoditi učencem (Žbogar 2007: 59). Komunikacijski pouk temelji na spremenjeni vlogi 

učenca in na razumevanju branja literature kot dialoga. Učenec ni več pasiven sprejemnik 

učiteljeve razlage o književnosti, ampak mora razviti neke vrste »pogovor« najprej z literaturo 

in nato o literaturi s sošolci in z učiteljem. Bistveni metodi komunikacijskega pouka sta torej 

metoda razgovora oziroma dialoška metoda in metoda z uporabo besedila. I. Saksida navaja, 

da »ni bistveno, koliko definicij ali avtorjev pozna mladi bralec, pač pa, kako in do katere mere 

je zmožen vstopati v ustvarjalni dialog z besedilom« (Saksida, Leben Jazbec, 2007, 25). 

Prednosti komunikacijskega pouka so upoštevanje učenca kot aktivnega subjekta pri pouku, 

upoštevanje literarnega besedila kot posebne (umetnostne) besedilne vrste, ki ima svoje 

zakone, in iz tega izhajajoče branje, ki daje prednost doživljanju besedila. 

 

2 Po sledeh Ivana Potrča 

Upoštevaje sodobne metode pouka književnosti sem se v lanskem šolskem letu (2018/19) 

odločila učencem v 9. razredu podati snov socialnega realizma na zanimivejši način. Na Ptuju 

se je namreč rodil eden največjih socialnih realistov – Ivan Potrč, ki pa ga učenci »žal« ne 

poznajo. V preteklih letih sem nemalokrat ugotovila, da učenci na vprašanji Kdo je Ivan Potrč 

ali Zakaj se naša osrednja knjižnica imenuje po Ivanu Potrču niso znali odgovoriti. Zato sem se 

odločila v letni delovni načrt v 9. razredu v okviru obravnave socialnega realizma vključiti tudi 

našega lokalnega pisatelja in njegova dela. 

Najprej so učenci v timskem pouku in z medpredmetno povezanim poukom zgodovine 

spoznavali gospodarske, kulturne in socialne razmere 30-ih let 20. stoletja na Slovenskem ter 

pri raziskovalnem pouku le-te povezovali z razmerami na Ptuju in širši okolici. Učenci so kreirali 
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lastne povzetke, ki jim bodo v pomoč pri branju in razumevanju literarnih del Ivana Potrča in 

drugih socialnih realistov (Prežihovega Voranca, Franceta Bevka idr.). Učencem sem predočila 

dejstvo, da literarnega dela, ki spada v socialni realizem, ne moreš razumeti brez poznavanja 

zunajliterarnih dejstev. 

Nato smo interpretativno brali del povesti Kočarji, in sicer Otroci, kjer so učenci spoznali težko 

življenje otrok kočarjev, viničarjev in kmetov, vsakodnevni boj za preživetje, lakoto, 

vsestransko pomanjkanje idr. Prav tako so spoznali otroške igre, ki so se rojevale revnim 

otrokom, ko so lačni, umazani in naveličani čakali cel dan v zatohlih, revnih kočah na starše, 

da jim ob koncu dneva prinesejo morda kakšen kos pogače, zalite z vrhnjem. V ospredju 

interpretativnega branja je bil razgovor, saj sem želela, da so učenci glavni akterji pouka in 

razgovora, da podajajo svoje mnenje, razmišljanje, kritiko idr. Metoda komunikacijskega 

pouka je bila izjemno uspešna; učenci so se otopili v Potrčev svet kočarjev, viničarjev in 

gruntarjev ter tako spoznali, kako so ljudje v ptujski okolici, po haloških viničarijah in slovensko 

goriških hribih živeli in kako so si revni otroci krajšali dan, medtem ko so njihovi starši trdo 

delali pri bogatih kmetih. Da pa pozornost učencev ne bi padla, sem jim tu in tam navrgla tudi 

kakšno zanimivost. In ena takih je njihovo pozornost pritegnila še posebej; povedala sem jim, 

da Potrč ni samo o nepravičnih razmerah pisal, ampak da se je že kot mlad fant in dijak 

takratne ptujske gimnazije (v njegovem času šolanja med 1926 in 1933 se je imenovala 

Državna realna gimnazija Kraljeviča Andreja), ki je bila v prostorih, kjer je danes naša šola, boril 

za pravično družbo te da je bil ravno zaradi tega v eni izmed teh učilnic aretiran in odpeljan za 

11 mesecev v Ljubljano v zapor. 

Posebej jih je navdušilo branje knjige Ko smo se ženili; imeli so namreč občutek, da skupaj s 

Potrčem hodijo po Panorami, Vičavi, ob potoku Grajena, saj so jim ti kraji predobro poznani. 

Da pa ne bi bilo branje »dolgočasno«, smo se odločili, da se bomo podali po sledeh omenjene 

knjige in se do omenjenih mikrolokacij tudi sprehodili. 

Najprej smo se sprehodili do naših sosedov – osrednje knjižnice, ki je poimenovana po Ivanu 

Potrču, kjer je tudi shranjena njegova zapuščina in urejena spominska soba, polna priznanj, 

medalj, fotografij, knjig in spominov na Ivana Potrča. Učenci so se seznanili, da je Potrč kar dva 

krat prejel Prešernovo nagrado, bil časten občan mesta Ptuja itd. 
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Slika 1: Obisk Potrčeve spominske sobe v knjižnici Ivana Potrča 

(https://www.olgica.si/2019/03/18/po-potrcevi-poti/) 

Po bogatem vodenem sprehodu po knjižnici in izčrpni knjižnični uri o Potrču in njegovem delu 

smo se podali po dobro uro dolgi Potrčevi poti do njegove domačije na Štukih. Po poti čez 

Panoramo, po kateri je zjutraj Ivan velikokrat prepozno hitel v šolo, saj je moral najprej spraviti 

živino na pašo, in po kateri se je kot zaljubljen mlad fant v upanju, da bo srečal svojo simpatijo, 

vračal domov, smo imeli resnično občutek, da smo del njegove zgodbe, saj smo se pogosto 

ustavljali in brali zgodbo Ko smo se ženili. 

 

Slika 2: Branje literarnega besedila Ko smo se ženili na Panorami 

(https://www.olgica.si/2019/03/18/po-potrcevi-poti/) 

Na domačiji na Štukih pri Ptuju nas je pričakala Potrčeva nečakinja Marija Kokol in nam 

povedala še kaj zanimivega o Ivanu Potrču. Naredili smo časovnico najpomembnejših 

trenutkov njegovega življenja, npr. ko je moral od doma, ko ga je kot mladega vojaka doletela 

vojna, ko so ga aretirali in odpeljali v koncentracijsko taborišče Mauthausen, ko se je kot 

https://www.olgica.si/2019/03/18/po-potrcevi-poti/
https://www.olgica.si/2019/03/18/po-potrcevi-poti/
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partizan po izpustu iz taborišča boril za svobodo, ko je po vojni ostal zvest socialnemu realizmu 

in marsikateri stavek svojih del napisal ob morju, kamor je rad zahajal, in ko je leta 1993 v 

Ljubljani umrl. K časovnici so učenci dodali še likovne izdelke, na katerih so upodobili rojstno 

hišo in nastala je zanimiva razstava z naslovom Po sledeh Ivana Potrča. 

 

  

Sliki 3 in 4: Obisk Potrčeve rojstne hiše na Štukih pri Ptuju 

(https://www.olgica.si/2019/03/18/po-potrcevi-poti/) 

 

3 Zaključek 

Kot učiteljica sem primorana glede na generacijo učencev, njihovo specifiko, snov, čas idr. 

pouk prilagajati, ga vedno znova spreminjati s ciljem učencem podati veliko, pri tem pa pustiti, 

da tisto »veliko« pride do njih z njihovim aktivnim delom in zgolj z mojim usmerjanjem in 

vodenjem. Zato uporabljam pri pouku jezika kot tudi književnosti različne učne strategije kot 

tudi metode. In en primer pouka književnosti sem predstavila v tem prispevku.  

Težko bi govorila o neuspehu ali o pomanjkljivostih, saj sem se trudila slehernega učenca 

zaposliti, motivirati in resnično ni bilo nobenega, ki h končnemu produktu – razstavi – ne bi 

prispeval ničesar. Od mene se je zahtevalo ogromno načrtovanja, kreativnosti, izvirnosti in ob 

koncu sem bila resnično utrujena in si mislila, kako lažje bi bilo snov podajati zgolj frontalno. 

A to je bil le trenutek razmišljanja, kajti učenci so uživali, všeč jim je bilo, da nismo bili samo v 

učilnici, da sva dva učitelja hkrati posredovala snov izmenično, da so sami razmišljali in 

https://www.olgica.si/2019/03/18/po-potrcevi-poti/
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oblikovali mnenja, izdelovali povzetke, bili na terenu, se potopili v Potrčev habitat, ki je hkrati 

tudi njihov in še bi lahko naštevala. 

Seveda se pokaže tudi kakšna težava. Vso delo sem izvajala z obema razredoma skupaj, to pa 

je bila zame osebno največja težava, saj je zaradi organiziranosti pouka skoraj nemogoče 

izvesti takšen celodnevni projekt v majhnih skupinah. Zavedati se namreč moramo, da so me 

morali vse ure, ko sem bila z učenci na terenu, nadomeščati, da je devetošolcem ostali pouk 

odpadel. Če bi torej izvajala projekt v več skupinah, bi bila odsotna še več dni. 

Ampak biti moramo fleksibilni in razumevanje sodelavcev, vodstva šole in fleksibilnost vseh 

vključenih omogoča, da so takšni projekti, kot je Po sledeh Ivana Potrča, uspešni. Zato bo ostal 

ta projekt stalnica v mojem letnem delovnem načrtu, ker je uspešen. 

 

4 Viri in literatura 

1. AŽMAN, T. Učenje učenja – kako uiti in se naučiti spretnosti vseživljenjskega učenja: 

priročnik za učence, dijake, učitelje, razrednike in svetovalne delavce. Ljubljana: Zavod RS 

za šolstvo. 2008. 

2. BLAŽIČ, M. Didaktika: visokošolski učbenik. Novo mesto: Visokošolsko središče, Inštitut za 

raziskovalno in razvojno delo. 2003.  

3. KRAKAR Vogel, B. Poglavja iz didaktike književnosti. Ljubljana: DZS. 2004.  

4. OŠ Olge Meglič. [Online]. [Zadnja sprememba 15. apr. 2019; 7:35]. [Citirano 1. avg. 2019; 

16:30]. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.olgica.si/2019/03/18/po-potrcevi-

poti/.  

5. ROSANDIĆ, D. Metodika književne vzgoje. Maribor: Obzorja. 1991.  

6. SAKSIDA, I. in LEBEN Jazbec, S. Sledi do davnih dni: priročnik za učitelje. Mengeš: Založba 

Izolit, 2007. Str. 25–35.  

7. STRMČNIK, F. Didaktične paradigme, koncepti in strategije. Sodobna pedagogika. 2003, št. 

1 (letn. 54), str. 80–92.  

8. TOMIĆ, A. Izbrana poglavja iz didaktike. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za 

pedagoško izobraževanje. 2003.  

9. ŽBOGAR, A. Za dejaven pouk književnosti. Jezik in slovstvo. 2007, št. 1 (letn. 52), str. 55–

66. 

https://www.olgica.si/2019/03/18/po-potrcevi-poti/
https://www.olgica.si/2019/03/18/po-potrcevi-poti/


CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 88 
 

Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 

 

 

Karmen Deželak 

 

 

 

 

POUČEVANJE ANGLEŠČINE SKOZI POPULARNE PESMI 

 

TEACHING ENGLISH THROUGH POPULAR SONGS  

  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 89 
 

Povzetek 

Učenje jezika pomeni usvajanje besedišča, ki ga moramo v dani situaciji ustrezno, tekoče in 

pravilno uporabiti. Da bi učencem spodbudili željo po pridobivanju novega besedišča, 

uporabljamo inovativne in motivacijske pristope poučevanja in pri pouku angleščine lahko 

uporabimo popularne pesmi. Glasba popestri sam pouk in aktivira učence ter vpliva na 

sodelovanje, hkrati pa tudi doprinese k splošni pozitivni atmosferi v razredu. Popularne pesmi 

so tako odličen avtentični material, hkrati nudijo priložnost za poučevanje slovnice, besedišča, 

izgovorjave ter razvijanje slušnih, bralnih, govornih in pisnih spretnosti. V prispevku sem 

predstavila nekaj dejavnosti z uporabo pesmi na razredni stopnji in uporabo popularnih pesmi 

na predmetni stopnji. 

 

Ključne besede: sodoben motivacijski pristop, popularne pesmi, avtentično gradivo 

 

 

Abstract 

Learning a foreign language means acquiring new vocabulary in order to function 

appropriately, fluently and accurately in different situations. To retain students’ willingness to 

learn new vocabulary it requires the use of innovative and motivational approaches therefore 

popular songs can be integrated in English classes. Music makes lessons more interesting, 

activates students, it has positive effects on their participation and influences on positive 

classroom atmosphere. Popular songs represent a source of authentic materials and provide 

the opportunity to teach grammar, vocabulary, pronunciation, and as well as developing 

listening, reading, speaking and writing skills. In the article there are introduced a few 

examples how to use songs to teach younger students and the use of popular songs to teach 

older students. 

 

Key words: modern motivational approach, popular songs, authentic material 
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1 Teoretična izhodišča 

Zakaj uporabiti glasbo, pesmi pri pouku? Glasba popestri sam pouk in aktivira učence ter vpliva 

na sodelovanje, hkrati pa tudi doprinese k splošni pozitivni atmosferi v razredu. Zahvaljujoč 

globalizaciji v vseh medijih je angleška glasba popularna po celem svetu in hkrati povsod 

dostopna. Pri izbiri pesmi pa je potrebno biti pozoren, da so besede z lahkoto razumljive, da 

vsebujejo dovolj ponavljanja, da jo imajo učenci priložnost slišati tudi izven pouka ter da je 

glasovno primerna za vse učence. Izbrana pesen mora vsebovati besedišče oz. slovnične 

strukture, ki jih želimo učencem predstaviti, pri tem pa je pomembno, da upoštevamo tudi 

starost učencev in njihovo stopnjo znanja (Lems, 1996; Cafuta, 2016, 18). 

 

1.1 Poučevanje besedišča skozi pesmi 

Pesmi so lahko priložnost utrjevanja že naučenega besedišča v smiselnem kontekstu in na 

zabaven način, tako učenci ostajajo aktivni na neprisiljen način. Popularne pesmi so napisane, 

da ob njih uživamo in jih z lahkoto razumemo. Pesmi spomnijo učence melodije in melodija 

jim pomaga pri pomnjenju besed. Učitelji se lahko sami odločimo, katere pesmi bomo 

uporabili v razredu - trenutno popularne ali starejše pesmi. Če uporabimo pesmi, ki jih učenci 

poslušajo izven pouka (pri tem moramo seveda dobro poznati, katero glasbo trenutno posluša 

določena generacija učencev), lahko veliko pridobijo, saj razpravljajo in delajo z besediščem, 

ki jim je že znano. Poleg tega učenci tudi bolj aktivno poslušajo in skušajo ugotoviti globlje 

pomene pesmi (Kennedy, 2014, 297). Pred učenjem novih pesmi jih najprej 

seznanimo/naučimo novo besedišče. Ko učenci slišijo pesem, jim je tako besedilo bolj smiselno 

in se ga bodo lahko naučili tudi na pamet. S tem ko učenci konstantno ponavljajo iste besede, 

se lažje učijo novega besedišča, kar doprinese tudi k izboljšanju njihovega ustnega izražanja. 

Učenci potrebujejo tudi priložnost, da besedišče in slovnične strukture, ki so jih spoznali v 

pesmih, pri sporazumevanju uporabljajo v različnih situacijah in kontekstih (Romeo, Bernal 

and Olivares, 2012, 14). Ko izbiramo pesem, ki jo bomo vključili v učno uro, pa moramo 

upoštevati tudi stopnjo znanja učencev. Učitelj se mora odločiti, katerim novim besedam bo 

namenil največ pozornosti. Potrebno se je omejiti na primerno število novih besed ter biti 

pozoren, da se ne osredotočimo na besede, ki se premalo ponavljajo in si jih težko zapomnimo 

ter se jih redko uporablja v pogovoru. 
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1.2 Učenje slušnega razumevanja s pomočjo pesmi 

Uporaba pesmi za razvijanje slušnih spretnosti je bolj učinkovita kot običajno poslušanje 

posnetih dialogov, predvsem zaradi ritma in melodije pesmi. Učenci najprej poslušajo pesem 

za razumevanje glavnega sporočila pesmi, ki ga nato opišejo s svojimi besedami. Lahko tudi 

poslušajo pesem s ciljem, da prepoznajo posamezno besedišče ali slovnične strukture (časi, 

členi ...). Pri tem je potrebno pesem tudi večkrat predvajati in učencem omogočiti dovolj časa, 

da nalogo dopolnijo (Purcell, 1992; Cafuta, 2016, 17). Vaje za razvijanje slušnih spretnosti so v 

osnovni šoli zelo pomembne, ker predstavljajo bogat vir jezikovnega znanja, s čimer lahko 

učenci gradijo svoje predstave, kako jezik deluje. Poslušanje je prva začetna faza pri vsakem 

usvajanju jezika in vsaka slušna aktivnost mora imeti jasne cilje. 

Prednosti uporabe pesmi pri poučevanju mlajših učencev so: 

- učinkovit način poučevanja izgovorjave, poleg tega nudijo tudi varno okolje, da se znebijo 

sramežljivosti in oklevanja; 

- nudijo možnosti utrjevanja in ponavljanja, s ponavljanjem učenci ponotranjijo slovnične 

strukture in jezikovne vzorce; 

- petje je pomemben del življenja pri mlajših otrocih, mlajši učenci so predvsem dobri pri 

oponašanju glasov, igranju z ritmom in rimami. 

Slušne naloge naj bi slonele na avtentičnem in pomensko smiselnem besedilu, ki pripomorejo 

k razvijanju slušnih spretnosti in se skladajo s stopnjo znanja jezika in z razvojno stopnjo 

učencev. Učitelji, ki poučujejo jezik mlajše učence s pomočjo pesmi, pogosto uporabljajo TPR 

metodo – metoda popolnega telesnega odziva (ang. Total Physical Response). TPR je metoda 

poučevanja jezika, ki je zgrajena na koordinaciji govora in akcije ter poskuša učiti jezik s 

pomočjo telesne aktivnosti. Učenci poslušajo učiteljeva navodila v ciljnem jeziku in jih 

nemudoma izvršijo. Z uporabo akcijskih pesmi se učenci učijo pesmi, obenem pa so tudi fizično 

aktivni (Attard-Montalto, Walter, LeBoeuf, 2013, 7). Medtem ko učenci plešejo, posamezne 

pojme prikažejo z mimiko ali kažejo slike ter zraven pojejo, v razredu vzpostavljajo tudi živahno 

vzdušje. 
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1.3 Razvijanje govornih spretnosti skozi pesmi 

Pesmi se lahko uporabljajo kot sredstvo za razvijanje sporazumevalnih spretnosti v tujem 

jeziku, kajti učencem nudijo priložnost, da samozavestno spregovorijo in omogočajo učiteljem, 

da poučujejo na zabaven način (Romeo, Bernal and Olivares, 2012, 12). Ker pesmi izražajo 

čustva in močne občutke, so kot naravna iztočnica za pričetek diskusije, tako pisne kot ustne. 

Zgodba pesmi lahko služi kot material za naloge tipa: vprašanja in odgovori. Te vaje so lahko 

zasnovane tako, da učitelj pri tem uporabi pesem z različnimi dialekti ali slengom, da prikaže 

različice govornega jezika in primerja prevod iste pesmi v angleščini in v slovenščini; postavlja 

vprašanja o tematiki, posameznih temah, ki se jih pesem dotika; razpravlja o mislih, čustvih, o 

avtorjevih izkušnjah (Claerr and Gargan, 1984; Cafuta, 2016, 27). V veliko pesmih najdemo 

teme, kot so ljubezen, sovraštvo, maščevanje, ki nudijo odlično iztočnico za pogovor, saj učenci 

z izražanjem svojega mnenja, refleksije o pesmi utrjujejo govorne spretnosti (Romeo, Bernal 

and Olivares, 2012, 13). 

 

1.4 Slovnica in pravilnost stavčne strukture skozi popularne pesmi 

Če slovnične strukture predstavimo izven konteksta, učencem hitro postane dolgčas, z 

uporabo pesmi pa lahko to spremenimo. Pri poučevanju jezika lahko najdemo tudi popularne 

pesmi, ki ne vsebujejo samo enostavne slovnične strukture, ampak tudi težje primere. Kot 

pravi Lems (1996; Cafuta, 2016, 35), učitelj v pesmi izbere in analizira slovnično strukturo kot 

dodatek k slovnici, ki jo poučuje v razredu. Na podlagi vzorčnega stavka vzetega iz pesmi lahko 

učenci sklepajo, zakaj se določena struktura uporablja v pesmi, kakšno vlogo ima ali zakaj je 

primerna v danem kontekstu. Tako predstavimo nov način za razlaganje določenih slovničnih 

pravil oz. predstavimo drugoten pomen uporabe te slovnične strukture. Cafuta (2016) je v svoji 

raziskavi izpostavil, da so učenci dosegli boljše rezultate pri usvajanju strukture pogojnih 

stavkov (First in Second Contitional), kjer je poučevanje potekalo z uporabo popularnih pesmi. 

Pri kontrolni skupini učencev, kjer je poučevanje potekalo na tradicionalen način, so bili 

rezultati nekoliko slabši. 

Na različnih spletnih straneh (https://www.songsforteaching.com, https://tefltunes.com, 

https://padlet.com, http://www.isabelperez.com/) obstaja veliko pesmi za poučevanje 

slovnice, naj omenim samo nekatere, kjer poučevanje slovnice temelji na popularnih pesmih. 

https://www.songsforteaching.com/
https://tefltunes.com/
https://padlet.com/
http://www.isabelperez.com/
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Poučevanje: 

- osebnih zaimkov: »She Loves You« ali »Eight Days a Week« skupine The Beatles; 

- časa present continuos: »Lemon Tree« skupine Fool's Garden;  

- past simple: »Yellow Submarine» skupine The Beatles; 

- časa present perfect: »Still Haven’t Found What I’m Looking For» skupine U2; 

- časa will future: »Next to Me« izvajalke Emili Sandé; 

- pogojnega odvisnika – prvi tip: »Count on Me« - Bruno Mars; 

- pogojnega odvisnika – drugi tip: «If I were a Boy« - Beyoncé; 

- pesmi osredotočene na določeno slovnično strukturo - npr. rabo naklonskih glagolov; 

primer El Condor Pasa – izvajalcev Simon and Garfunkel. 

Tudi če učenci ne znajo samostojno uporabljati časov oz. slovničnih struktur, pa pesem 

predstavlja odlično priložnost za utrjevanje, četudi s petjem, dokler je ne bodo usvojili in jo 

samostojno uporabljali (Romeo, Bernal and Olivares, 2012, 13). 

 

1.5 Razvijanje bralnih spretnosti skozi glasbo 

Pri učencih lahko bralne spretnosti razvijamo tako, da učenci pred poslušanjem pesem 

preberejo in nato razpravljajo o njeni vsebini. Prebrane pesmi skrivajo v sebi določen pomen, 

vendar ko slišimo zapete pesmi, se lahko njihov pomen dodatno dopolni z različnimi emocijami 

in jo lahko tako interpretiramo zopet na drugačen način. Včasih imamo učence, ki zelo dobro 

berejo, tekoče in s pravilno izgovorjavo, ampak pri tem zelo malo razumejo. Poučevanje 

bralnega razumevanja pomeni, da bralec poveže neznano z že znanim besediščem (Smith, 

1984; Cafuta, 2016, 40). 

Smith poda štiri primere bralnih aktivnosti ob uporabi glasbe: 

1. Uporaba dobro poznane pesmi – pri čemer pesem uporabimo kot bralno besedilo. 

Učenec označi vse primere določene slovnične strukture (npr. vse predpone in pripone v 

pesmi), učimo besede, ne samo dobesedni pomen, ampak tudi preneseni pomen, 

metafore in prispodobe. 

2. Uporaba jezikovnih kartic - posamezne verze v pesmi, ki se zdijo pomembne ali zanimive, 

naredimo kot jezikovne kartice ter jih uporabimo v različne namene npr. te besede ali 

verze lahko uporabimo v drugem kontekstu oz. učenci tvorijo svoje stavke z uporabo teh 

jezikovnih kartic, pri čemer se lahko izkaže tudi njihova kreativnost. 

https://tefltunes.com/lesson/yellow-submarine/
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3. Pisanje pesmi - učenci z učiteljevo pomočjo napišejo svoje besedilo na znano melodijo.  

4. Naloge z dopolnjevanjem vrzeli: na tablo napišemo verz pesmi in pri tem zbrišemo eno 

ali dve besedi, učenci s svojimi idejami smiselno dopolnijo verz. Pri tem ni bistveno, da 

učenci zapišejo eno in edino rešitev, ampak da razumejo strukturo besedila in ponudijo 

različne ustrezne alternative, ki popestrijo besedilo oz. naredijo bolj duhovitega (Smith, 

1984; Cafuta, 2016, 41). 

 

2 Primer dobre prakse 

Predstavila bom primer uporabe akcijske pesmi pri poučevanju angleščine učencev na nižji 

stopnji, kjer se je obvezno učenje angleščine pričelo v četrtem razredu. Pri redni uri smo z 

učenci že spoznali nekaj besedišča za poimenovanje vremena. Odločila sem se, da še nekaj 

besedišča nadgradim z uporabo pesmi. Uporabila sem pesem »I Hear Thunder«, ki je posneta 

na učencem znano melodijo Mojster Jaka. Pri poučevanju z akcijskimi pesmimi učitelj učence 

vodi skozi 3 faze: aktivnosti pred poslušanjem, med poslušanjem in po poslušanju. 

1. Pred poslušanjem: učencem pokažem slike, ki ponazarjajo posamezne besede v pesmi. 

Pogovorimo se, o čem bo pesem govorila, o sličicah, besedišču na to tematiko. Tako 

ponovijo že znano besedišče o vremenu. Nato slike poimenujem, učenci besede večkrat 

izmenično ponovijo. 

2. Med poslušanjem: učencem razdelim sličice, ki ponazarjajo besede. Ko pesem poslušajo 

in slišijo svojo besedo/sličico, se postavijo pred tablo tako, da so slike v pravilnem 

vrstnem redu, tako kot v pesmi. Aktivnost ponovim večkrat, s tem ima vsak učenec 

priložnost sodelovati. Nato učencem razdelim besedila pesmi. Preberem vsako vrstico, 

učenci ponovijo, hkrati jih pozovem, da podajo svoje predloge, kako bi posamezne 

besede/verze še pokazali s pantomimo. Želim se tudi prepričati, ali so vsi učenci razumeli 

novo besedišče, zato posamezni učenci s pantomimo tudi pokažejo novo besedo. Ob 

ponovnem poslušanju s pantomimo zraven kažemo. Ob tretjem poslušanju jih 

spodbudim, da zraven tudi zapojejo. Zapojemo dvakrat, trikrat, pesem razdelim tako, da 

prvi del pojejo fantje, nato dekleta in obratno. 

3. Po poslušanju: nove besede zapišem na tablo, učenci si v zvezek naredijo slikovni slovar 

(hear, thunder, raindrops, wet). V parih drug drugemu povedo posamezne verze iz 
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pesmi, ki jih drug učenec s pantomimo pokaže, nato pa tudi obratno: s pantomimo prvi 

učenec pokaže, drugi poimenuje. 

 

 

Slika 1: Akcijska pesem »I Hear Thunder« 

(Osebni arhiv) 

 

Podobne aktivnosti sem uporabila pri deklamaciji pesmi »I Want to Be a Baker«. Pri redni uri 

so učenci že spoznali nekaj besedišča za poimenovanje poklicev. S to pesmijo sem želela 

nadgraditi besedišče, učenci spoznajo nove izraze za poklice ter nekaj opisov za poklice. 

1. Pred poslušanjem: s pomočjo slik ponovimo nekatere izraze za poklice. 

2. Med poslušanjem: med učence razdelim posamezne verze pesmi, učenci svoj verz 

preberejo in se nato ob poslušanju v pravilnem vrstnem redu postavijo v vrsto. Aktivnost 

zopet večkrat ponovim, da ima vsak učenec priložnost sodelovati. Nato vsak par dobi 

razrezano pesem na posamezne verze in jo poskusi sestaviti v pravilen vrstni red, kar 

preverimo ob ponovnem poslušanju. Učencem razdelim besedila pesmi, preberem vsako 

vrstico, učenci ponovijo. Skupaj pesem deklamiramo, nato izmenično fantje, dekleta. 

Velikokrat se zgodi, da ob koncu učne ure boljši učenci povedo pesem na pamet. 
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3. Po poslušanju: pripravim vaje za igro bingo; naloge, pri čemer povežejo opis poklica z 

ustreznim poimenovanjem; v parih igrajo pantomimo, slabši učenci poklic poimenujejo, 

boljši ga opišejo (npr. a writer – writes a book/makes a stoy book), spomin (slika in opis 

poklica). Učenci tako razvijajo govorne in bralne spretnosti. 

 

 

Slika 2: Akcijska pesem »I Want to Be a Baker« 

(Osebni arhiv) 

 

Na predmetni stopnji sem pri urah uporabila popularne pesmi za utrjevanje besedišča, za 

pridobivanje novega besedišča ter za utrjevanje slovničnih struktur in časov. Predstavila bom 

tri primere. 

V sedmem razredu učenci pri rednih urah spoznavajo besedišče, ki se navezuje na živali in 

opisovanje živali. Pesem »What Does the Fox Say« skupine Ylvis sem uporabila kot uvod v 

poučevanje te enote. To pesem sem izbrala, ker je bila hit in jim je bila všeč. Slišali so jo lahko 

tudi izven razreda, stopnja razumljivosti je primerna starosti učencev, besedišče pesmi je 

povezano s snovjo obravnavano pri pouku. 

1. Pred poslušanjem: učenci dobijo besedilo pesmi in dopolnijo vrzeli prve kitice z danim 

naborom besed (prepoznajo besedišče za oglašanje posameznih živali); obkrožijo živali, ki 

se pojavljajo skozi celo pesem; podčrtajo besede, ki opisujejo dele telesa; 
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2. Med poslušanjem: preverijo odgovore in pojejo; 

3. Po poslušanju: pojasnimo še nove besede v pesmi (disguise, ancient, mystery, guardian), 

izpišejo podatke o lisici (deli telesa in dejavnosti lisice), nekatere podatke še dodamo in 

tako navežem snov v učbeniku, kjer imajo opis živali – opis surikate. 

V osem razredu učenci spoznajo nov čas Present Perfect. Tega časa v slovenščini ni, zato ga 

učenci pogosto napačno uporabljajo oz. uporabijo navadni preteklik Past Simple. Za utrjevanje 

vprašalne oblike tega časa sem uporabila pesem »Have You Ever Seen the Rain« izvajalca Roda 

Stewarta. Izbrala sem to priredbo pesmi, ker je novejša in učencem bolj všečna. Pesem je hitro 

razumljiva, vsebuje veliko ponavljanja strukture Have you ever …, s prislovom ever, ki se 

uporablja za vprašanja o izkušnjah, s to uporabo pa osmošolci najprej začnejo spoznavati ta 

čas. Učenci pred poslušanjem dopolnijo besedilo pesmi tako, da glagole postavijo v ustrezen 

čas. Ob poslušanju tako ponovijo uporabo časov in tako še posebej razjasnimo rabo časa 

Present Perfect. Refren pesmi služi kot iztočnica za razvijanje govornih spretnosti, saj v 

nadaljevanju tvorijo pogovor, dialog o njihovih dosedanjih izkušnjah.  

Poleg slovnice pesem ponuja tudi priložnost za interpretacijo verzov (There's a calm before 

the storm / It'll rain a sunny day / shinin' down like water). Boljši učenci v eni izmed naslednjih 

ur na spletu poiščejo informacije, kakšno je sporočilo pesmi ter jo v obliki kratkega kviza 

predstavijo ostalim učencem v razredu. 

Usvajanje novega glagolskega časa pa pomeni tudi učenje nepravilnih glagolov. Ta snov 

nekaterim učencem povzroča preglavice, predvsem pa nepravilni glagoli predstavljajo 

monotonost in dolgočasno učenje. Zato sem jih s pomočjo pesmi »Every Late – Preterit« 

skupine Manu Payet poskušala motivirati, da je z repanjem učenje glagolov lahko tudi 

zabavno. Pesem smo večkrat zapeli in utrjevali glagole, ki so omenjeni v pesmi. Preostanek 

glagolov sem razdelila na posamezne sklope in učenci so z glasbo v ozadju utrjevali še ostale 

glagole. Učence sem spodbudila, da so s takšnim utrjevanjem nadaljevali tudi doma. 

Kaj je pogojni odvisnik? S tem se učenci spopadajo v devetem razredu. Ker učenci pogosto 

zamenjujejo prvi in drugi tip pogojnega odvisnika, sem se odločila, da jim prvi tip (First 

Conditional) predstavim s pomočjo pesmi »Count on Me« izvajalca Bruna Marsa. Pesem 

vsebuje veliko ponavljanja te slovnične strukture in hkrati ponuja še priložnost za širjenje 

besedišča, zato pripravim vaje še s tega področja (povežejo izraze z njihovo razlago: to be 

stuck, in need, to fall asleep, to count on, to let go).  
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Učenci poslušajo pesem brez besedila, pogovorimo se o glavnem sporočilu pesmi, pri 

ponovnem poslušanju ob besedilu spregovorimo še o dodatnih temah v pesmi.  Nadalje pri 

poučevanju uporabim induktivni pristop. Izpišem nekaj primerov stavkov s pogojnim 

odvisnikom in učenci na podlagi teh primerov sklepajo o pravilih uporabe pogojnega odvisnika 

First Conditional. V nadaljevanju učenci dobijo dele stavkov izpisane iz pesmi (odvisne stavke), 

ki jih sami smiselno dopolnijo z glavnim stavkom in tako utrjujejo slovnično strukturo. 

 

3 Zaključek 

Današnja generacija odrašča v stiku z novo tehnologijo, v drugačnem družbenem okolju in z 

drugačnimi pogledi na izobraževanje. Z uporabo sodobnih metod dela moramo pouk 

preoblikovati na način, ki bo učencem blizu in bodo bolj motivirani za učenje. Večina ljudi ima 

rada glasbo in se nanjo pozitivno odziva. Razlog, zakaj so popularne pesmi tako motivacijske, 

je da se dotikajo področja v življenju učencev. S tem ko se dotaknemo znanega področja, se 

učenci bolje odzivajo na učni material in se tako hitreje in lažje učijo, hkrati pa pri tem uživajo. 

Poleg tega popularne pesmi v kratkem času vzbudijo zanimanje za pouk. 

Pri svojih urah se popularnih pesmi največkrat poslužujem pri uvajanju in utrjevanju učne 

snovi. Slabost uporabe pesmi in glasbe v razredu je, da porabimo veliko časa, kar pa je zaradi 

prenatrpanega učnega načrta lahko težava. Pesem je včasih lahko učencem nezanimiva, se iz 

nje norčujejo (pesmi starejšega datuma) ali pa prezrejo učni cilj. Na podlagi kratke ankete, ki 

jo vsako leto opravim z učenci III. triletja, lahko povzamem, da si učenci želijo poučevanja 

angleščine z uporabo IKT tehnologij, humorja in predvsem popularnih pesmi. Učenci so 

izpostavili, da jim glasba daje spodbudo za delo v razredu, predvsem pouk je bolj zabaven. V 

prihodnje želim vključiti popularne pesmi v poučevanje angleščine tudi v nižjih razredih in 

nekoč pri petju učence spremljati tudi s kitaro. 
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Povzetek 

Glasba je univerzalna govorica, razumljiva povsod po svetu, ki povezuje ljudi. Glasba, ki pospeši 

utrip srca in obogati življenje, zna poiskati tudi pot do sočloveka in z njim stkati nežno vez 

prijateljstva. Glasba in mladost sta pojma, ki sta zelo različna, pa vendar imata veliko skupnih 

točk. Glasba mlade povezuje, jih druži, nekaterim nudi sprostitev, spet drugim užitek, veselje, 

nekaterim pa ne predstavlja velike vrednote. Mladi v svojem obdobju pridobivajo znanje in 

izkušnje za kasnejše življenje. Na poti odraščanja in dozorevanja so deležni velikih sprememb: 

spreminja se njihovo obnašanje, vedenje, razmišljanje in način življenja. Prav tako pa se 

spreminja tudi glasba. S projektom, ki smo ga poimenovali »Z glasbo gradimo mostove«, 

katerega osrednja tema je bilo prostovoljstvo, smo želeli odkriti skrite talente, pomagati, da 

lahko začnejo uresničevati svoje želje.  

 

Ključne besede: prostovoljstvo, glasba, primeri dobre prakse, mednarodni projekt 

 

Abstract 

Music is a universal language, understood everywhere in the world and it connects people. 

Music that speeds up the heartbeat and enriches life can also find a way to a fellow human 

being and make a gentle bond of friendship. Music and young people are concepts that are 

very different but have many points in common. Music connects young people, brings them 

together, offers relaxation to some, pleasure and joy to the others but sometimes does not 

represent great value to some of them. During their period young people should gain 

knowledge and experience for their life. There are major changes in the path of growing up 

and maturing: their behavior. Their way of thinking and lifestyle are changing. Music is also 

changing. With our project which is called “Music Building Bridges”, the focus of which is 

volunteering, we wanted to discover the hidden talents, help them to fulfill their desires.  

 

Key words: volunteering, music, examples of good practice, international project 
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1 Predstavitev dejavnosti 

Pripravo mednarodnega projekta »Z glasbo gradimo mostove« Srednje šole za strojništvo, 

mehatroniko in medije smo zasnovali kot celoletni projekt, v katerega smo vključili dijake, 

starše, učitelje in partnerski šoli iz držav bivše Jugoslavije. Dejavnosti projekta smo skrbno 

načrtovali.  Čedalje bolj se zavedamo, da prostovoljci izvajajo veliko različnih nalog, ki so v 

družbi in za posameznika zelo pomembne, ne počne pa jih nihče drug. Menimo, da je 

prostovoljstvo družbeno priznana in cenjena vrednota. S projektom smo želeli vzpostaviti 

mobilnost dijakov med državami kot element vseživljenjskega učenja in z navedenim 

sodelovanjem prispevati k sodelovanju medkulturnih zmožnosti in pridobivanju izkušenj v 

medkulturnih stikih. Najpristnejše je spoznavanje naravne in kulturne dediščine tuje države 

ter njenih predstavnikov ob pogovorih in osebnih izkušnjah. Medkulturni dialog pripomore k 

večji strpnosti, saj etnična in kulturna raznolikost zahteva veliko razumevanja.   

Svet Evrope opredeljuje medkulturni dialog tako: »Splošni namen medkulturnega dialoga je 

učenje za mirno in konstruktivno skupno življenje v večkulturnem svetu in razvijanje občutka 

skupnosti in pripadanja. Medkulturni dialog je lahko tudi orodje za preprečevanje in reševanje 

konfliktov skozi spodbujanje spoštovanja človekovih pravic, demokracije in vladavine zakona.«  

(http://www.svetevrope.si/sl/dokumenti_in_publikacije/dokumenti_v_slovenscini) 

Glasba nasploh je lahko močan povezovalni dejavnik mladih, ki lahko prav na takšen način 

pogosto izkaže svojo vrednost in se uveljavi.  Želeli smo doseči, da mladi v različnih situacijah 

dobijo potrebno priložnost, kjer lahko pokažejo svoje skrite talente in pomagajo, ko začutijo, 

da lahko, in se na ta način uveljavijo in izkažejo. Svet okoli nas doživljamo predvsem s čustvi in 

glasba v nas te občutke prebudi. Ti stopajo v zavest kot notranje izkustvo. Čeprav se tega 

pogosto ne zavedamo, na nas vpliva blagodejno, nas notranje bogati, izboljšuje naše 

razpoloženje, nas motivira, sprošča, osrečuje. (https://www.sensa.si/za-vse-cute/glasba-daje-

dusi-moc/) 

Cilji projekta so bili naslednji: 

- Ozaveščanje dijakov in učiteljev o prostovoljstvu (evropsko leto). 

- Spodbujanje in navduševanje institucij ter posameznikov k sodelovanju v prostovoljnem delu 

ter zmanjševanju stereotipov in stigmatiziranju posameznikov. 
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- Iskanje oz. izmenjava dobrih praks in razvoj inovativne pedagoške prakse za izboljšanje stanja 

delovanja institucije in posameznikov (učiteljev, dijakov, svetovalnih delavcev, staršev …) na 

tem področju. 

- Mednarodno interdisciplinarno sodelovanje dijakov in učiteljev, navezava novih stikov in 

partnerstev. 

- Izboljšanje jezikovnih medkulturnih kompetenc dijakov in učiteljev kot posledica mobilnosti 

in mednarodnega sodelovanja s kulturno raznolikimi okolji. 

- Desiminacija prostovoljnega dela ter projektnih rezultatov lokalno in širše.  

 

Cilji projekta je upoštevanje socialne in kulturne raznolikosti v zavodu, in sicer: 

Spodbuditi smo želeli objektivno in samostojno učenje mladih v socialnih učnih skupinah, 

zajeti različne ciljne skupine in vključiti dijake iz različnih socialnih okolij, vključiti dijake, ki so 

zaradi različnih oblik vedenja kaznovani z vzgojnimi ukrepi ter jim na ta način ponuditi 

priložnost, da z alternativnimi dejavnostmi v obliki prostovoljnega dela ter z vključevanjem v 

različne dejavnosti dobijo priložnost za izbris obstoječih kazni.   

V mednarodni projekt so bile vključene tri srednje šole iz treh držav. Poleg Srednje šole za 

strojništvo, mehatroniko in medije sta v projektu sodelovali še Srednja mašinska škola, Novi 

Sad, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odječu Zabok in Srednja škola za sobračaj i 

komunikacije iz Sarajeva (Razvojni načrt Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, 

2015). 

Že dolgo želijo znanstveniki z različnimi raziskavami ugotoviti, zakaj je glasba za človeka tako 

pomirjujoča. Študentje medicine dobro vedo, da ima glasba unikatno povezavo z našimi čustvi, 

zaradi česar se odlično obnese v različnih stresnih situacijah. Poslušanje ustrezne glasbe 

znižuje krvni pritisk, upočasni srčni utrip in zmanjšuje nivo stresnih hormonov. S poslušanjem 

glasbe se oddaljimo od svojih težav. (https://www.zsoms.si/kako-glasba-vpliva-na-zivljenje) 

 

2 Povezava s civilno družbo  

Projektne aktivnosti so vključene v delovanje Foruma slovanskih kultur (FSK), ki se zavzema za 

ohranjanje in razvijanje kulturnih vrednot, tradicij in vsebin, ki družijo države, v katerih se 

govorijo slovanski jeziki. FSK spodbuja sodelovanje teh držav na področjih kulture, 
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izobraževanja, znanosti, razvija kulturne izmenjave, pripravlja srečanja in omogoča nastajanje 

skupnih projektov. Forum je mednarodna organizacija, v katerega so poleg Slovenije vključene 

še Belorusija, Bolgarija, BIH, Črna gora, Hrvaška, Makedonija, Slovaška, Ruska federacija, Srbija 

ter Ukrajina.  

FSK tako predstavlja širši mednarodni javnosti dosežke na omenjenih področjih in pomaga 

predvsem pri promociji projektnih rezultatov. Prav tako so bile projektne aktivnosti vključene 

v Urad za Unesco, katerega cilj je prispevati k miru in varnosti s sodelovanjem držav na 

področjih izobraževanja, znanosti in kulture.  

Strokovno osebje je namenilo več pozornosti dijakom in staršem, šlo je za skupno sodelovanje 

in uresničevanje idej. Razumevanje in sprejemanje raznolikosti je omogočilo lažje reševanje 

konfliktov med dijaki. Prav tako smo učitelji aktivno sodelovali v vseh fazah projekta: od 

koordinacije do organizacije projekta, pri promociji medkulturnega dialoga in večjezičnosti 

med razrednimi urami in v okviru izvajanja kurikula pri pripravi in izvedbi vključenosti 

gostujočih dijakov in učiteljev v redno delo šole, pri promociji in evalvaciji projektnih rezultatov 

ter s podajanjem vtisov in širjenjem informacij. 

 

V okviru projekta so potekale naslednje dejavnosti: 

- testiranje modela alternativnih kazni v obliki prostovoljnega dela 

- izmenjava dijakov in učiteljev partnerskih šol 

- okrogle mize in izmenjava primerov dobrih praks na temo prostovoljstva 

- obisk dijakov in učiteljev ŠCC na partnerske šole 

- zaključno srečanje v  Sloveniji na ŠCC 

- predstavitev šol z glasbo in s tradicionalnim plesom na ŠCC in v domu ostarelih občanov v 

domu za Savinjo 

 

Na začetku projekta so se oblikovali trije timi učiteljev, ki so bili odgovorni za organizacijo in 

izvedbo posameznih projektnih aktivnosti. Tako je tim za vodenje projekta ves čas izvajanja 

projekta skrbel za učinkovito vodenje in spremljanje projekta ter izvajal morebitne popravne 

ukrepe. Tim učiteljev z različnih predmetnih področij je poiskal možnosti vključevanja 

omenjene tematike v kurikul in redni pouk, s čimer smo obogatili vsebino pouka, dodatni tim 

učiteljev pa je pripravil načrt vključitve in aktivnosti partnerskih šol. Dijaki so bili aktivno 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Mir_%28dru%C5%BEbeno_stanje%29
http://sl.wikipedia.org/wiki/Varnost
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEava
http://sl.wikipedia.org/wiki/Izobra%C5%BEevanje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Znanost
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kultura


CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 105 
 

vključeni v snemanje in v izdelavo filma, v načrtovanje, izvedbo in aktivno sodelovanje pri 

razrednih urah, pri učenju in razumevanju hrvaškega, srbskega in slovenskega jezika ter 

zavedanju pomembnosti večjezičnosti. Z aktivnim sodelovanjem dijakov smo želeli doseči ne 

samo občutek »lastništva« nad projektom, ampak tudi  večjo motivacijo za delo in 

sodelovanje. 

Pri vseh aktivnostih projekta je sodelovalo več kot 20 učiteljev sodelujočih projektnih šol in 

več kot 500 dijakov, ki so s projektnimi dejavnostmi delovali na  vseh področjih, ki jih pokrivajo 

šole (družboslovna, praktična in zlasti etična področja). Poudarek je bil na interdisciplinarnem 

pristopu, ki je zahteval timsko delo. Na vseh treh šolah so bile aktivnosti projekta vključene v 

redno izvajanje kurikula. Izvajanje projekta je bilo zasnovano na novih pristopih, zelo 

pomembno vlogo pri tem pa ima prav ustvarjalnost.  

Projektne aktivnosti so samo »orodje«,  pristop, znotraj katerega so morali tako dijaki kot tudi 

učitelji pokazati veliko mero ustvarjalnosti, pa je bil temelj, s katerim smo dosegli zastavljene 

cilje projekta. Kakovost doseženih rezultatov je namreč v veliki meri odvisna prav od njihove 

ustvarjalnosti in motiviranosti.  

Z vključevanjem partnerskih šol so bili dijakom in učiteljem približani novi načini oz. metode 

dela, poleg tega so sodelujoče šole vključene v mrežo evropskih šol, kar jim bo olajšalo delo 

pri iskanju novih partnerjev in povezav v Evropi ter pri izmenjavi izkušenj.  

 

Širjenje projektnih rezultatov je potekalo na več nivojih: 

- informiranje o projektnih rezultatih na učiteljskih konferencah, roditeljskih sestankih, 

razrednih urah, kolegiju ŠCC, srečanjih in seminarjih, z osebnimi pogovori 

- objava na spletnih straneh šole in partnerjev 

- objava na VI-TV (šolska spletna televizija) 

- objava prispevkov na regionalni televiziji in v lokalnih časopisih 

 

Dijaki in učitelji smo skupaj načrtovali razredne ure na temo prostovoljstva. Vključevanje teh 

tem v redno izvajanje kurikula je zahtevalo veliko stopnjo iznajdljivosti in ustvarjalnosti 

učiteljev. Dijaki so timsko ustvarjali in sodelovali pri modelu alternativnih kazni. Veliko 

projektnih aktivnosti  je predstavljalo tudi novost. 
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Nove informacije o prostovoljstvu spodbujajo aktivno sodelovanje šole, dijakov, učiteljev in 

ostalih posameznikov pri vključevanju v prostovoljno delo na osebni in javni ravni. S tem 

pomagajo graditi družbo, ki ohranja in razvija kakovost življenja, družbeno blaginjo in enake 

možnosti za vse.  

Na zaključni prireditvi, ki smo jo izvedli na naši šoli decembra 2012, smo predstavili projektne 

rezultate. Med drugim so se dijaki naše šole in partnerskih šol s plesom in z glasbo predstavili 

v domu upokojencev ob Savinji, pri čemer je šlo tudi za medgeneracijsko druženje.  

 

2.1 Izzivi na poti  

Izzivi se vedno pojavljajo, tako v življenju seveda je, od nas pa je odvisno, če se bomo z njimi 

spoprijeli ali ne. Naša ljubezen do glasbe in plesa je bila dovolj velika, da noben izziv ni bil 

prevelik in nobena težava nerešljiva. Saj veste, kako pravijo: » Kjer je želja, je tudi pot«. 

Izvirni cilj projektnih aktivnosti je razvoj inovativnega modela alternativnih kazni v obliki 

prostovoljnega dela. Oblikovana  je bila projektna skupina, ki jo so jo sestavljali učitelji, 

svetovalni delavci, strokovni sodelavci in dijaki.  Najprej smo s širjenjem informacij izpopolnili 

strokovno znanje učiteljev glede specifične projektne teme: prostovoljstvo. Ti so informacije 

širili preko že uveljavljenih pedagoških praks, kot so razredne ure z dijaki. 

Sledil je »benchmarking« primerov dobrih praks obravnave različne tematike pri partnerskih 

šolah in lokalnih partnerjih. Skupina je s kreativnim timskim ustvarjanjem razvila oz. adaptirala 

odkrite primere dobrih praks za naše okolje ter odkrivala nove, izvirne didaktične elemente za 

izdelavo inovativnega, dijakom prijaznega modela opravljanja prostovoljnega dela. Končni cilj 

projektne skupine je bil izdelava preoblikovanega, inovativnega modela  z dijaki šole, ki smo 

ga predlagali vodstvu šole za načrtovanje trajnega preoblikovanja dela kurikula na šoli.  

 

 S projektom smo želeli razviti visoko stopnjo sodelovalne kulture in dobrega počutja dijakov, 

učiteljev in staršev ter si prizadevati, da bi ostala naša šola prostor, kjer se kali in krepi 

ustvarjalni duh, razvija kritičnost in sprejema drugačnost.  

V okviru projekta smo načrtovali precej aktivnosti, postopkov in metod, s katerimi smo dosegli 

zastavljene cilje. Postavili smo kar nekaj kazalnikov, s katerimi smo merili in evalvirali 

uspešnost projekta in dosežene rezultate.  
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Projektni rezultati so bili naslednji: 

- zvedena okrogla miza s partnerji in strokovnjaki na temo prostovoljnega dela in vključenosti 

dijakov v prostovoljstvo  

- razvit in testiran inovativni model alternativnih kazni s poskusno izvedbo prostovoljnega dela 

v lokalni skupnosti  

- aktivno vključenih preko 600 dijakov v projektne aktivnosti – vsaj 25 razrednih ur 

- aktivno vključenih preko 50 učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev v projektne aktivnosti 

- izvedeno eno delovno srečanje strokovnjakov naše in ostalih partnerskih šol na temo 

izmenjave primerov dobrih praks in širjenja prostovoljstva med mladimi 

- organiziran in izveden koncert narodno zabavne glasbe (pripravijo in igrajo dijaki) v Sloveniji, 

Hrvaški, Srbiji ter Bosni in Hercegovini 

- organizirana in izvedena mobilnost vsaj 15  dijakov in učiteljev v Srbijo, Hrvaško ter Bosno in 

Hercegovino 

- izboljšane jezikovne in medkulturne kompetence vsaj 15 dijakov in učiteljev kot posledica 

izvedene mobilnosti in priprave nanjo 

- informiranje dijakov, učiteljev, staršev ter druge strokovne in širše javnosti o širjenju 

prostovoljstva 

- 10 minutni video posnetek o projektnih dogajanjih in njegova objava na portalu YouTube 

- priprava in predvajanje TV oddaje na tematiko projekta na partnerski lokalni televiziji 

- informiranje in diseminacija projektnih aktivnosti na spletni strani šole, na redni učiteljski 

konferenci šole, na rednem roditeljskem sestanku s starši dijakov šole in objava v letnem 

delovnem načrtu šole 

 

Tabela 1: Časovni potek načrtovanih aktivnosti 

Aktivnost Mesec 2012 Odgovoren 

vodenje, koordinacija in spremljava 

projekta 

avgust prijavitelj 

vzpostavitev timov učiteljev in 

dijakov, ki bodo organizirali 

posamezne projektne aktivnosti, 

avgust, september prijavitelj + partnerski šoli + 

partnerji 
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izbira učiteljev in dijakov za izvedbo 

mobilnosti 

priprava in oblikovanje modela 

alternativnih kazni 

september do 

december 

prijavitelj + partnerski šoli 

organizacija in izvedba delovnega 

obiska  partnerskih šol 

oktober prijavitelj + partnerski šoli 

organizacija zaključne prireditve v 

Sloveniji 

november prijavitelj + partnerski šoli 

evalvacija in širjenje projektnih 

rezultatov 

december prijavitelj + partnerski šoli 

 

3 Zaključek 

Zaključka pravzaprav ne bi smelo biti. Narodna pesem je naša pesem in je namenjena vsem 

nam in našim naslednikom. Je del vseh nas in del naše tradicije, zgodovine in kulture. Glasba 

nam ponuja možnost sprostitve, uživanja, doživljanja notranjega miru in sprostitve. Deluje kot 

zdravilo in brez posebnega znanja lahko to zdravilno moč podarjamo drugim.  

Zato smo se v šolskem letu 2012 tudi prijavili na mednarodni projekt z naslovom «Z glasbo 

gradimo mostove«. Želimo namreč in se trudimo, da bi ostala naša šola prostor, kjer se kali in 

krepi ustvarjalni duh, razvija kritičnost in sprejema drugačnost – je odraz visoke stopnje 

sodelovalne kulture. S projektom smo želeli vzpostaviti mobilnost dijakov med državami kot 

element vseživljenjskega učenja in z navedenim sodelovanjem prispevati k medkulturnemu 

sodelovanju in pridobivanju izkušenj v medkulturnih stikih. 

Zaključno srečanje mednarodnega projekta, v katerem so sodelovale tri partnerske šole iz treh 

držav, je potekalo 7. 12. 2012  na Šolskem  centru  Celje,  na Srednji  šoli  za  strojništvo,  

mehatroniko  in  medije.   

Projekt je razpisal in financiral Zavod RS za šolstvo. 

Mednarodna razsežnost projekta je spodbudila tudi k medkulturnemu dialogu, ki je 

pripomogel k večji strpnosti, medsebojnemu razumevanju in dobrim odnosom. Prav 

medkulturni dialog je pomenil dober temelj za začetno spoznavanje in poglobitev razumevanja 

partnerjev in za lažje razumevanje kulturnih okvirov in odzivov partnerske šole. Hkrati smo 
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izboljšali tudi sporazumevalno sposobnost tako dijakov kot tudi učiteljev vseh šol. Nekaj 

tovrstnih procesov se je odvijalo že pri sami pripravi projektnega predloga. V okviru projekta 

smo pri dijakih spodbujali  iskanje skupnih točk in iskanje glasbenih ter plesnih talentov.  

S projektom smo želeli izboljšati ozaveščenost in aktivacijo šole, učiteljev, dijakov in drugih, ki 

so bili vključeni v projektne aktivnosti. Interdisciplinarni pristop je zahteval timsko delo vseh 

udeležencev, ki so sodelovali v projektu. Projekt je bil odlično promoviran v lokalnih medijih, 

širših slovenskih medijih in v medijih držav partnerskih šol. V projektu so bili doseženi vsi  

zastavljeni cilji, dosegli smo tudi vse zastavljene indikatorje za merjenje uspešnosti projekta. 

S sodelujočimi šolami v projektu želimo naše sodelovanje še poglobiti in okrepiti. Prepričani 

smo, da imamo prav, na področju prenosa primerov dobrih praks pa je še veliko možnosti za 

uspešno nadaljnje sodelovanje. Mobilnost in mednarodno sodelovanje sta imela pomembno 

vlogo pri izboljšanju medkulturne in jezikovne kompetence dijakov in učiteljev, kar je seveda 

pripomoglo k njihovi osebni rasti in h kakovostnejšemu delu ter učenju. Mednarodno 

sodelovanje različnih institucij je vzpostavilo partnersko koalicijo z možnostjo nadaljevanja in 

poglabljanja sodelovanja. 
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Povzetek 

Prispevek je nadaljevanje lanske predstavitve finskega izobraževalnega sistema. Predstavljeni 

so primeri izvajanja praktičnega pouka turizma na finski šoli, pri katerih sem tudi sama 

sodelovala. Izpostavljene dejavnosti kažejo finske posebnosti, sodelovanje z lokalnim 

gospodarstvom in možne prilagoditve. Na Finskem izobražujejo dva profila turističnih 

delavcev: organizator turističnih aktivnosti in potovalni svetovalec. Za vsak profil imajo 

izdelane strokovne module, ki temeljijo predvsem na samostojnem delu učencev in ob 

spremljavi učiteljev. Vse delo v šoli nadgradijo s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu. 

Tako dijaki dobijo realen vpogled v svoja znanja in spretnosti. 

 

Ključne besede: praktični pouk turizma, poletna in zimska šola športnega turizma, finski 

izobraževalni sistem 

 

 

Abstract 

The paper is a continuation of last year's presentation of the Finnish educational system. There 

are some examples of practical training in tourism at Finnish school. The activities highlight 

Finnish specialties, cooperation with the local companies and possible adjustments. There are 

two profiles of tourism employees in Finland: a tourist organizer and a travel consultant. For 

each profile, professional modules are created and they based mainly on the independent 

work of the students under the supervision of teachers. All work at school is upgraded with 

hands-on training at the employer. This gives students a real-world insight into their skills. 

 

Key words: practical tourism lessons, summer and winter sports tourism school, Finnish 

educational system 
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1 Praktični pouk turizma 

Posebnost turističnega gospodarstva kot storitvene dejavnosti je v neposredni interakciji 

turističnega delavca z gosti. Pri učenju strokovnih vsebin se učitelji najpogosteje soočamo z 

dilemo, kako učencem najbolj nazorno predstaviti različne situacije sodelovanja osebja z gosti. 

Strokovne vsebine so sicer dovolj natančno opredeljene (Srednje strokovno izobraževanje, 

2019), poskrbljeno pa je tudi za njihovo posodabljanje. Na področju strokovnega 

izobraževanja s področja gostinstva in turizma pa se v kratkem obeta celo reforma le-tega. 

Za uspešno delo so vedno dobrodošle izkušnje tako domačih kot tujih kolegov. V letu 2018 

sem dvakrat obiskala Finsko in v mestu Jyväskylä prisostvovala praktičnemu pouku turizma. 

Tudi njihov izobraževalni sistem temelji na skrbno izdelanem programu izobraževanja in 

podrobnih učnih načrtih (Finnish national agency for education, 2019). Ob mojem obisku so 

sicer povedali, da naj bi v kratkem izvedli reformo, a sem ob nastanku tega prispevka na spletni 

strani našla zgolj posodobljeno brošuro predstavitve poklicnega izobraževanja (Finnish VET in 

a Nutshell, 2019). Več podrobnosti o finskem sistemu izobraževanja se nahaja na spletnem 

naslovu Finske državne agencije za izobraževanje (Finnish national agency for education, 

2019). 

Po zadnji prenovi so strokovne vsebine v slovenskem izobraževalnem sistemu razporejene v 

module in podrejene programske enote. Praktično izobraževanje se deloma izvaja v šoli kot 

praktični pouk, deloma pa pri delodajalcu. Število ur praktičnega pouka v šoli je določeno v 

veljavnem izobraževalnem programu. Prav tako je določeno, da so dijaki pri praktičnem pouku 

v šoli razdeljeni v skupine, ki praviloma ne presegajo 16 dijakov. 

Na Finskem izvajajo dokaj primerljiv izobraževalni program gostinstva in turizma (Vocational 

qualification in the tourism industry, 2009). Na področju srednjega strokovnega izobraževanja 

s področja turizma izvajajo dve smeri: organizator turističnih aktivnosti in potovalni 

svetovalec. Dijaki po zaključku srednjega strokovnega izobraževanja z maturo pridobijo enega 

od navedenih nazivov. Pri samem izvajanja pouka pa obstajajo velike razlike. Spremljala sem 

delo in bila vključena v posamezne aktivnosti na finski šoli, zato v naslednjem poglavju 

opisujem lastna opažanja in izkušnje. Vsebina tega prispevka se smiselno navezuje na moj 

referat na 9. mednarodnem strokovnem simpoziju Civilna družba in šolski sistem. 
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2 Finski način praktičnega pouka strokovnih vsebin 

Na finskih srednjih šolah je snov, podobno kot pri nas, razdeljena v module. Dijaki jih 

absolvirajo praviloma v treh letih. Če ima dijak izkušnje, ki jih je pridobil s predhodnim delom 

(npr. kot poletno počitniško delo), lahko s t. i. prikazom sposobnosti (ang. skills demonstration) 

opravi del obveznosti. Strokovni učitelj oceni, ali dijak obvlada vsa znanja in spretnosti ali mora 

pridobiti še kakšna znanja. Takšnemu dijaku (pogosto so to tudi starejše osebe, saj se v 

izobraževanje lahko vključi vsak, ne glede na starost) prilagodijo urnik oz. določijo vsebine, ki 

jih mora pridobiti v šoli ali pri delodajalcu. 

Posamezen modul traja približno šest tednov in v tem času dijaki nimajo drugega pouka. Vse 

dnevno predvidene šolske ure se ukvarjajo le z enim strokovnim področjem oz. smiselno 

povezanimi vsebinami. Na tak način so dijaki približno 30 delovnih dni skupaj s posameznimi 

učitelji. En strokovni modul je obvezen, vsi ostali so t. i. izbirni moduli. Med šestimi časovnimi 

obdobji šolskega leta je eno namenjeno t. i. splošnoizobraževalnim predmetom. Vsak modul 

je ovrednoten s kreditnimi točkami. 

Pouk se praviloma začne ob 8.00 uri in zaključi do 16.00 ure. Vmes imajo dijaki odmor za 

brezplačen topel obrok. Pri strokovnih modulih pa ni natančne opredelitve, koliko časa traja 

posamezna ura. Le-ta je odvisna od učnih vsebin in se jim prilagaja. Včasih lahko traja pouk 

skoraj ves dan, nato imajo dijaki kak dan prosto oz. delo na domu. Če je potrebno, modul 

izvajajo tudi ob pouka prostih dnevih. Glavni cilj je, da ne presežejo letne kvote ur za 

posamezni modul. Partnerska šola v mestu Jyväskylä tako sodeluje pri organizaciji in izvedbi 

Relija tisočerih jezer, smučarskih tekmovanj v Tampereju in Leviju. Takrat se s skupino dijakov 

odpravijo na kraj dogodka in tam ostanejo ves čas dogajanja. Dijaki opravljajo konkretne 

naloge, ki jih nato ovrednotijo kot vsebine različnim modulov. Učitelji jih pri delu nadzorujejo 

in beležijo njihovo ravnanje in dosežke. 

 

2.1 Praktično delo pri delodajalcu 

Dijaki dva modula po šest tednov opravijo pri delodajalcih. V tem času je zanje odgovoren 

učitelj strokovnih modulov. Praviloma si dijaki sami poiščejo delovno mesto, ki ga, skladno z 

učnimi vsebinami, potrdi pristojni učitelj. Vse tri strani (dijak, delodajalce in učitelj v imenu 

šole) podpišejo pogodbo o izobraževanju. Za vsakega dijaka ima učitelj na voljo oz. mu v 
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delovno obveznost priznajo približno tri ure, ki jih porabi za pogovor z dijakom in delodajalcem 

ter za ovrednotenje dela oz. ocene dijaka. Z dijakom in delodajalcem opredelijo namen, cilje, 

oblike in vsebine praktičnega izobraževanja. Ob koncu praktičnega izobraževanja pri 

delodajalcu dijak izvede določene delovne operacije ali pripravi demonstracijo svojega dela. 

Pri tem ga opazujeta mentor v podjetju in učitelj. Dijak se nato samooceni, svojo oceno pa 

poda tudi mentor. Učitelj pri oblikovanju končne ocene strokovnega modula deluje torej le 

bolj kot neke vrste moderator. 

Še preden se dijaki odpravijo na delovno prakso pri delodajalcu v šoli izvedejo t. i. praktične 

module. Usvojena znanja dijaki uporabijo pri delu na delovnem mestu, kjer opravljajo prakso. 

Delovno (učno) mesto mora zato biti tudi izbrano vsebinsko in strokovno usklajeno z vsebino 

praktičnih modulov. To v praksi pomeni, da mora dijak vsako praktično delo opravljati na 

drugem delovnem mestu. Tako pridobi širši nabor znanj in izkušenj. 

Če dijak v določenem obdobju ne pridobi predvidenih znanj, torej če prakse ne opravlja na 

primernem delovnem mestu, lahko to nadoknadi kadarkoli do konca izobraževanja. 

Posamezne sklope znanj torej ocenijo, ko dijak opravi vse predpisane obveznosti in pokaže 

predvidena znanja. Letnih spričeval v naši obliki ne poznajo, dijaki prejmejo zgolj zaključno 

spričevalo. Ob koncu vsakega šolskega leta dobijo zgolj izpis opravljenih obveznosti, saj se za 

vsakega dijaka se v času šolanja vodi posebna evidenca. To je ena od posebnosti finskega 

sistema – izjemna fleksibilnost pri pridobivanju kompetenc. Vsak dijak napreduje postopoma, 

skladno s svojimi sposobnostmi, zmožnostmi in znanjem. Nekateri, predvsem tisti z določenimi 

predznanji, lahko izobraževanje zaključijo prej kot v treh letih. Spet drugi pa lahko iz sistema 

izobraževanja celo izstopijo in se vanj vrnejo npr. ko se čutijo sposobne opraviti določene 

naloge. 

 

2.2 Poletna in zimska šola športnega turizma 

Kot je že bilo omenjeno, lahko dijaki turizma izberejo usmeritev organizator turističnih 

storitev. Za ta profil je značilno delo s turisti na terenu. Torej gre za temeljno turistično 

storitev, kjer so turistični delavci neposredno (na terenu) povezani z gosti. Pri tej usmeritvi je 

poudarek na aktivnostih v naravi, na športu in gibanju. Dijaki naše šole se zadnja tri leta redno 
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udeležujejo t. i. poletne in zimske šole športnega turizma, ki jo na finski šoli izvajajo v okviru 

dveh modulov. 

V prilogi 1 je urnik poletne šole športnega turizma in aktivnosti v naravi. Vsako leto je v skupini 

okoli 30 dijakov, približno polovica finskih in polovica tujcev. Za domače dijake je šolanje 

zastonj, tujci pa morajo plačati šolnino. Skupino spremljata dva učitelja, v našem primeru 

učitelj športne vzgoje in učiteljica angleščine, ki pa imata oba delovne izkušnje v turizmu. 

V poletni šoli športnega turizma se dijaki seznanijo z vsemi športi, ki jih v tej finski regiji izvajajo 

poleti: pohodništvo z orientacijo, kolesarjenje, veslanje s kajaki in kanuji, tenis, golf, frizbi golf, 

odbojka na mivki, ulična košarka, finski baseball, ribolov, dvoranski športi … 

Dijaki morajo imeti primerno obleko in obutev, za vso ostalo opremo poskrbi šola. Čolni, žoge, 

pohodniške palice ipd. so last šole. Ostalo opremo pa po potrebi najamejo skupaj s športnimi 

tereni (npr. tenis, golf, ribiška ladja …). Sredstva za izposojo opreme in najem terenov zagotovi 

šola iz svojega proračuna. Oprema je funkcionalna in večstransko uporabna, kakovostna in 

dobro vzdrževana. Za slednje poskrbijo učitelji z dijaki in ob podpori tehničnega osebja šole. 

Vodstvo šole spodbuja sodelovanje z gospodarstvom, le-to pa na tak način spoznava nove 

turistične kadre. Kot sta povedala učitelja, gre za uspešno simbiozo. Pogosto ponudniki 

turističnih storitev podajo pobudo za sodelovanje, šola pa na tak način zmanjša stroške.  

Posebnost finskega podnebja so t. i. bele noči, v poletnem času je svetlo večino ur dneva. V 

tem času je tudi vreme praviloma stabilno, z manj padavinami, temperature pa primerne za 

aktivnosti na prostem. Zaradi tega se od sredine maja do avgusta dogaja veliko prireditev v 

naravi, športnih dogodkov, festivalov in koncertov. Šola v Jyväskyli je zaželen partner pri 

organizaciji tovrstnih dogodkov. Vendar so na Finskem uradne poletne počitnice od 25. maja 

do 1. avgusta. Šola v Jyväskyli je dosegla dogovor, da lahko prestavijo počitnice dijakom, ki 

želijo sodelovati pri poletnih aktivnostih. Še enkrat se pokaže velika fleksibilnost finskega 

sistema. 

V prilogi 2 je urnik zimske šole športnega turizma. Tudi v tem modulu se dijaki seznanijo in 

preizkusijo v vseh zimskošportnih aktivnostih, ki jih na Finskem ni malo. Tudi za te aktivnosti 

šola sama zagotavlja večino opreme. Šola razpolaga z obutvijo, ki je primerna tako za 

smučarski tek kot za drsanje, z drsalkami in s tekaškimi smučmi ter s krpljami. Opremo za 
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alpsko smučanje, deskanje na snegu in ostale športe si sposodijo pri ponudnikih v mestu in 

okolici. 

Ker je osrednja Finska bolj ravninska in ima mesto samo eno smučišče lažje kategorije, se za 

teden dni odpravijo tudi na sever, v mondeno središče Levi. Tudi to potovanje, nastanitev, 

prehrano in smučanje finskim dijakom plača šola. 

Pri obeh urnikih so zanimive tudi metodične in didaktične podrobnosti. Izredno malo je teorije. 

Pri urah, ki jih opravijo v učilnici, dijakom ni treba zapisovati snovi. Le-to jim posredujeta 

učitelja. Pred začetkom posamezne aktivnosti je nekaj časa namenjeno predstavitvi osnovnih 

tehnik, velik poudarek pa je na varnosti. V času izvajanja aktivnosti so dijaki spodbujeni k 

medsebojni pomoči in samostojnemu delu. Pogosto so naključno razdeljeni v manjše skupine 

ali pare. Časovno se aktivnosti prilagajajo vremenskim razmeram in razpoložljivosti opreme in 

terenov. Kakšen dan trajajo dlje, kakšen dan krajši čas. Dijaki za posamezne aktivnosti porabijo 

različno količino časa. S tem se nihče ne obremenjuje, važno je le, da dijak na koncu pokaže 

pričakovana znanja. Praktično vse učenje poteka po principu lastnih izkušenj in spoznanj 

(learning by doing). Velik pomen pa ima evalvacija dela. Po vsaki aktivnosti morajo dijaki 

pripraviti poročilo o svojih spoznanjih, novostih, ki so se jih naučili in morebitnih težavah, na 

katere so naleteli. Ta poročila niso klasična pisna, ampak pogosto v obliki predstavitev s 

sodobno informacijsko-tehnološko opremo. Tako dijaki npr. posnamejo film, naredijo virtualni 

plakat ali sestavijo igro vlog. Slovenski dijaki morajo pridobljeno znanje aplicirati v domače 

okolje ali predstaviti primere podobnih aktivnosti v Sloveniji. 

Nihče se ne obremenjuje z raznimi formalnostmi, niti s točkovniki znanja ne. Ocene so namreč 

opisne (zadovoljivo, dobro, odlično). Izhodišča za ocene pa so zapisana v državnem kurikulumu 

(Vocational qualification in the tourism industry 2009). 

Navajam dva primera aktivnosti, pri katerih sem bila udeležena tudi sama. 

V času zimske šole smo prišli na obisk učitelji iz Slovenije in se skupaj z dijaki odpravili na 

snežno krpljanje. Naši dijaki so nam izbrali primerne krplje in palice, nam jih pripeli na obutev, 

razložili tehniko hoje in nas med krpljanjem spremljali ter nam pomagali npr. pri padcih. Vse 

to so se oni naučili že prej, mi smo bili dejanski turisti. Po zaključku aktivnosti smo analizirali 

opravljeno delo. 
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V poletni šoli so morali dijaki v dveh dneh prehoditi pet tematskih poti. Poti so različnih dolžin 

in jih je moč prehoditi najkrajšo v pol, najdaljšo pa v treh ura. Potekajo po gozdovih v okolici 

mesta in so označene. Skupine po 3 do 5 dijakov so si lahko same razporedile kdaj in kako se 

bodo odpravili na pot, učitelja jih pri tem nista nadzirala. Tretji dan so reševali naloge, ki so se 

vsebinsko nanašale na tematske poti. Ker ena skupina dijakov poti ni prehodila v celoti oz. niso 

upoštevali napisanih navodil, niso znali rešiti nalog. Na pot so se morali odpraviti še enkrat, 

tokrat v njihovem prostem času. Vsaka skupina je morala pripraviti tudi predlog tematske poti 

v domačem okolju in ga predstaviti. Dejavnost so opravili, ko so opravili vse naloge in 

predstavitve. 
 

2.3 Tematsko potovanje 

Dijaki smeri potovalni svetovalec so usmerjeni v pripravo paketov turističnih storitev. Njihova 

naloga je priprava informacij o lokalnih in regionalnih znamenitostih, organizacija dogodkov, 

turistično vodenje in animacija. V zaključnem letu šolanja v okviru modula vsak dijak pripravi 

turistično potovanje v tujino. Edini okvir, ki ga postavi učitelj, je cena potovanja – do 500 € na 

osebo. Dijak si vsak sam izbere destinacijo, način prevoza (zaradi lege Finske je to običajno 

letalo), namestitev, turistične oglede, pripravi vodenje in animacijo. Sami opravijo vse 

razgovore in rezervacije. 

Dijaki svoja potovanja predstavijo sošolcem, nato z glasovanjem izberejo tistega, ki ga bodo 

dejansko izvedli. Potovanje v višini 250 € financira šola, ostalo morajo plačati dijaki sami. Vsa 

plačila izvede šola, pri tem ne potrebuje posebne registracije oz. dovoljenj države za 

opravljanje tovrstnih (agentskih) poslov. Avtor izbranega potovanja je koordinator dogajanja 

na poti, organizira pa tudi animacijo. 

3 Zaključek 

V finskem izobraževanju imajo dijaki možnost pridobiti zelo širok nabor znanj. Aktivnosti, ki jih 

spoznavajo, so zelo raznolike in strokovno utemeljene. Učiteljem je pri pripravi vsebin in gradiv 

v pomoč nacionalni kurikulum (Vocational qualification in the tourism industry 2009), kjer so 

opredeljene vsebine in zapisani tudi neke vrste opisniki ocen. Dijaki znanja pridobivajo 

predvsem na osnovi lastnih izkušenj (ang. learning by doing). Učitelji jih za delo opremijo z 

izredno malo teoretičnimi znanji, zelo pomembna pa je analiza po opravljenem delu oz. 

aktivnosti. 
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Šole razpolagajo z lastno opremo, ki je kakovostna in večstransko uporabna. Z njo ravnajo zelo 

skrbno. To je ena največjih razlik med slovenskim in finskim šolstvom. Šole imajo dovolj 

sredstev za učne pripomočke in opremo. Učitelji sami izbirajo ponudnike in so za svoja dejanja 

tudi odgovorni, zato to nalogo jemljejo zelo resno. Skupaj z dijaki tudi skrbijo za vzdrževanje 

opreme. Finske šole so torej zelo dobro in kakovostno opremljene. 

Tudi na Finskem spodbujajo sodelovanje šol z lokalnim okoljem, predvsem z gospodarstvom. 

Od tega imajo koristi oboji. Šola uporabi npr. obstoječe športne terene in opremo. Turistični 

delavci pa lahko pri delo spoznajo bodoče kadre in z njimi začno dolgoročno sodelovanje. 

Vse navedeno ne bi bilo možno brez izjemne fleksibilnosti. Celoten sistem izobraževanja je 

naravnan na posameznega dijaka. Le-ta lahko v izobraževanju sodeluje in napreduje glede na 

lastne potrebe, brez dodatnega stresa. Znanja in veščine lahko pridobiva skladno s svojimi 

sposobnostmi. To seveda zahteva zelo aktivno vlogo strokovnih delavcev, ki beležijo vhodna 

znanja in napredek dijaka. Učitelji imajo dobro pripravljene strokovne podlage, njihovo delo 

pa ni obremenjeno z administrativnimi podrobnostmi. Opisni sistem ocenjevanja (zadovoljivo, 

dobro, odlično) omogoča več prožnosti in je manj omejujoč. 

 

4 Viri in literatura 

1. FINNISH national agency for education. [Online]. [Citirano 8. avg. 2019; 12.05]. Dostopno 

na spletnem naslovu: https://www.oph.fi/english. 

2. FINNISH vet in a Nutshell. [Online]. [Citirano 8. avg. 2019; 15.25]. Dostopno na spletnem 

naslovu: file:///D:/Users/Uporabnik/AppData/Local/Temp/finnish_vet_in_a_nutshell-

2.pdf. 

3. SREDNJE strokovno izobraževanje. [Online]. [Citirano 8. avg. 2019; 15.52]. Dostopno na 

spletnem naslovu: http://www.cpi.si/srednje-strokovno-

izobrazevanje.aspx#Gastronomijainturizem. 

4. VOCATIONAL qualification in the tourism industry 2009. [Online]. [Citirano 8. avg. 2019; 

12.10]. Dostopno na spletnem naslovu: 

https://www.oph.fi/download/140439_vocational_qualification_in_the_tourism_industr

y_2009.pdf. 

 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 119 
 

5 Prilogi 

Priloga 1: Urnik poletne šole športnega turizma 

 

 

 

Priloga 2: Urnik zimske šole športnega turizma 
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Povzetek 

Prispevek je vpogled v majhen segment svetovalnega dela v srednji šoli in sicer v delo z dijaki. 

Pestrost in preplet vseh situacij pri svetovalnem delu zahteva kontinuirano sledenje 

strokovnim in drugim nevroznanstvenim odkritjem, da je lahko svetovalna situacija uspešno 

izpeljana. Današnji svet je sožitje več generacij, ki živijo vsaka z napredki svojega časa in se 

stikajo v sedanjosti. Hitrost širjenja informacij in komunikacija preko socialnih omrežij nas vse 

(starše, učitelje, dijake, svetovalne delavce in druge) velikokrat postavlja v nove situacije. Kako 

uspešno in učinkovito bomo izstopili iz njih, pa je, kljub izrednemu tehnološkemu napredku, 

še vedno odvisno od naših, torej človeških, komunikacijskih spretnosti, empatije in želje po 

rešitvi problema. Menim, da je pri delu svetovalnega delavca torej odločilen človeški faktor in 

ne informacijsko-komunikacijska tehnologija, kar samo potrjuje, da smo ljudje socialna bitja – 

to je bilo res tako pred 25 leti in drži še danes. 

 

Ključne besede: najstniki, svetovanje, generacija, socialna omrežja, komunikacija 

 

 

Abstract 

This article offers a short insight into the consultancy work in high schools. Working with 

students in their teenage years is complex and intertwined. In order to really do theri job good, 

consultants have to follow the latest professional and neuroscientific trends. We live in a 

world where many generations live and work together – every one of them with a specific 

background and using preffered technology to make sense of the world around them. The 

increasing speed of information flow puts us in positions we have not faced before – we can 

only deal with them efficiently if we continue to use and develop our interpersonal 

communication skills, empathy and problem-solving mindset. Therefore I believe that we are 

in our essence social beings, that human factor still prevails over the IT technology when 

talking about consultancy work in school – this was true 25 years ago and remains so today. 

 

Key words: teenagers, consultancy, generation, social networks, communication 
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1 Predstavitev teme 

Opravljam delo šolske svetovalne delavke na srednji šoli. Zavedam se, da smo pedagoški 

delavci neprestano vpeti v življenja in hotenja mladih, ki stopajo na samostojno pot. Zato sem 

pravzaprav zelo zadovoljna, saj se zavedam, da opravljam poklic s poslanstvom. Med letom 

obravnavam okoli 8 % šolajočih se mladostnikov na naši šoli, ki imajo različne težave: želje po 

prešolanju, iskanje samega sebe ob vstopu v srednjo šolo, soočanje z zahtevnimi učnimi 

vsebinami, ki jih ne zmorejo in se ne znajo z njimi spopasti (nimajo razvitih dobrih učnih navad), 

vrstniško nasilje, osebnostne težave in beganje od doma ter vedno pogosteje nasilje preko 

socialnih omrežij (grožnje, izsiljevanja, …). 

V svoji knjigi Najstniki, Ana Kandare Šoljaga (2019) omenja nekaj bistvenih dejavnikov, ki lahko 

vplivajo na uspeh v šoli in s tem na pridobljeno znanje. To so: stres, premajhno 

samospoštovanje, trema, prevelik pritisk staršev in njihova nestvarna pričakovanja, slabe učne 

navade (otroci se pravzaprav sploh ne znajo učiti) ter doživljanje šole kot prisile. 

Kot je zapisal že Vid Pečjak (1986), je učenje sistematično delo, a ne rezultat dobrega in slabega 

razpoloženja ali slučajnih priložnosti. (Pečjak, 1986,51) In prav te ugotovitve so vodilo mojega 

dela z najstniki, ki s svojo odločitvijo za izbrano srednjo šolo želijo (ali pa tudi ne) pridobiti 

določena znanja, spretnosti in veščine, da bodo lahko v življenju samostojno in suvereno 

preizkušali pridobljene kompetence na svojih področjih. 

Od enciklopedije do Wikipedije… Naslov simpozija me je izzval, da razmišljam, v čem se je 

spremenilo svetovalno delo, kako je bilo pred 25 leti in kako je danes, zakaj je moje delo še 

vedno izjemno pomembna podmnožica v našem šolskem sistemu. Hkrati pa se sprašujem, ali 

so Programske smernice svetovalne službe za program srednješolskega izobraževanja (2008), 

ki so bile sprejete na 28. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje že davnega leta 

1999 še sploh aktualne? 

Namen prispevka je na podlagi lastnih izkušenj primerjati svetovalno delo nekoč in danes: kaj 

je bilo pomembno za uspešno sodelovanje s starši, mladostniki in sodelavci pred 25 leti in kaj 

je pomembno danes, kakšno vlogo ima delo svetovalnega delavca pri iskanju »pravih« poti, ko 

se mladi znajdejo na razpotju. Članek zaokrožujem z razmišljanjem, kako najti formulo za »biti 

uspešen v svojem poklicu« in kaj je pravzaprav nagrada za moje delo. 
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2 Delo z dijaki 

»To, kar bo najstnik v teh letih delal, in okolje, v katerem bo živel, lahko bistveno usmerita in 

določita potek njegovega življenja.« (Kandare Šoljaga, 2019, 17) 

 

Delo z najstniki – dijaki predstavlja zame poseben izziv in vanj vlagam največ svoje energije. 

Da lahko sledim zahtevam najstnikov oziroma njihovim težavam v vsakdanjem življenju, je zelo 

pomembno, da sledim novostim na svojem strokovnem področju, kar pomeni, da je 

kontinuirano izobraževanje neizbežno. 

V Sloveniji je svetovalno delo v srednjih šolah, pa tudi v osnovnih šolah in vrtcih, zamišljeno 

kot preplet komunikacije med svetovalnim delavcem (pedagog, psiholog, socialni delavec, v 

zadnjem času zelo popularni socialni pedagog…), starši, dijakom (učencem ali vrtčevskim 

otrokom) in sodelavci. Kakšno vlogo ima pri tem profil svetovalnega delavca, je vsekakor 

odvisno od problema, s katerim se soočimo v svetovalni situaciji, najbolj pomembna pa se mi 

pri tem zdi komunikacijska veščina svetovalnega delavca, strokovnost in predanost poklicu. 

Delo svetovalnega delavca vsebuje tipična področja dela, ki se med seboj bistveno ne 

razlikujejo, pa naj gre za vrtec, osnovno šolo ali srednjo šolo. To so: 

- razvojno-analitične naloge, 

- svetovalno delo z dijaki (učenci), 

- svetovalno delo s sodelavci (učitelji), 

- svetovalno delo s starši, 

- strokovno izpopolnjevanje, 

- priprave na svetovalno delo in 

- dokumentiranje svetovalnega dela. 

Omenjena področja dela so jasno opredeljena v Programskih smernicah svetovalne službe za 

program srednješolskega izobraževanja (2008), ki so bile sprejete na 28. seji Strokovnega sveta 

RS za splošno izobraževanje, dne 13. 5. 1999. Omenjena publikacija predstavlja kažipot skozi 

svetovalno delo. 
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2.1 Generacija Z 

Današnji najstniki, s katerimi se srečujem pri svoje delu, pripadajo tako imenovani generaciji Z 

(rojeni med letoma 1995 in 2010). To je generacija, ki odrašča s tehnologijo in zdi se, da 

tehnologijo odkriva sama, brez enega samega učitelja. Vse informacije najdejo na internetu in 

so pri tem zelo samostojni. Naenkrat lahko počnejo več stvari 

(multitasking/večopravilnost/hiperpozornost): gledajo nekaj na televiziji, komunicirajo po 

Instagramu ali drugih socialnih aplikacijah, preverjajo najaktualnejše novice… Zanje je podoba 

pred besedo, zato je njihova najljubša komunikacija tista, ki je kratka, hitra in opremljena s 

fotografijami in čustvenčki. Želijo si pohvale in takojšnje povratne informacije. Ob vsem tem 

pa imajo zelo slabo koncentracijo, zaradi velikega števila informacij pa tudi slabši spomin in 

hitro pozabljanje (Massot, 2018). 

Dijaki generacije Z, so učenci YouTuba in Googla, njihove socialne interakcije pa, glede na moja 

opažanja, postajajo vse bolj brezosebne in brez pravih argumentiranih pogovorov. Vsak nosi v 

roki svoj mobitel, zre v ekran in je v minutah odmora sam sebi dovolj. Dijaki, ki se formirajo v 

skupine, med seboj vedno manj verbalno komunicirajo. V večini primerov zrejo v ekrane 

telefonov in si izmenjujejo informacije tako, da si kažejo sporočila, slike in druge vsebine na 

njihovih mobilnih telefonih. Njihova interakcija poteka v glavnem preko socialnih omrežij, je 

izjemno hitra in težko sledljiva, zato so tudi dogovori za druženja izven šole po pouku 

nepredvidljivi. Starši za veliko večino od njih pravzaprav niti ne vedo, kar pomeni, da je lahko 

pomoč, ko se problem pojavi, že skoraj prepozna. Situacijo dobro ubesedi Kandare Šoljaga v 

svojem delu (2019, 18): »Ravno, ko so možgani najstnikov v največjem kaosu, imajo starši 

najmanj nadzora nad njimi; najstniki mislijo, da so dovolj odrasli, da zmorejo sami, in zavračajo 

nasvete odraslih.« 

Opazila sem tudi, da druženje v razredu od dijakov zahteva poseben »napor«, ki mu na 

trenutke niso kos in zato prihaja do trenj med njimi. Velikokrat spore rešujejo kar preko 

socialnih omrežij, tudi z grožnjami, izsiljevanjem in nadlegovanjem. V takih primerih so starši 

tisti, ki morajo na nek način ukrepati (v skrajnem primeru prijava na policijo), saj je grožnje 

treba vedno jemati resno. S tem starši mladostniku tudi sporočijo, da jim ni vseeno, kaj se z 

njim dogaja, kar zbuja v njem občutek varnosti. 
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Šola ima pri nasilju preko socialnih omrežij bolj preventivno funkcijo, saj ne smemo posegati v 

dijakovo zasebnost, lahko pa dijake seznanjamo z mogočimi nevarnostmi na internetu in jih 

opremimo z znanjem, kako ukrepati v primeru nasilja preko socialnih omrežij.  

Spoznala sem, da v svetovalnem procesu z dijaki gostobesednost in »pridiganje« naletita na 

gluha ušesa, prav tako povzdigovanje glasu in očitanje. Svetovalni proces postane smiseln in 

učinkovit takrat, kadar najstnik začuti, da ga spoštujem in razumem njegovo težavo.  

 

2.2 Pomembnost odnosa najstnikov s starši 

Glede na lastne izkušnje opažam, da veliko dijakov, ki so vključeni v svetovalni proces, nima 

ljubečega in spoštljivega odnosa s svojimi starši, kar tudi jasno izrazijo. Najverjetneje jim starši 

v času otroštva niso bili zavestno dober zgled in so govorili eno, delali pa drugo, niso spoštovali 

otroka, so bili nestrpni v komunikaciji ali pa so otroku preprosto nudili preveliko zavetje in se 

tako ni naučil ustvarjati drugih zdravih odnosov. Ti dijaki se v svetu realnih odnosov zato ne 

znajdejo dobro in pogosto bežijo v virtualni svet in svet opojnih substanc (alkohol, cigareti, 

droge…). Ko takšni dijaki v šoli naletijo na zahteve v našem tradicionalnem vzgojno-

izobraževalnem procesu, so zbegani, ker niso opremljeni za premagovanje težav, saj so jih v 

otroštvu namesto njih praviloma reševali starši ali pa so bili prepuščeni sami sebi. 

 

2.3 Specifike pri delu z dijaki 

Dijaki, ki potrebujejo pomoč, od svetovalnega delavca zahtevajo, da je pri svojem delu 

empatičen, da brezpogojno pozitivno sprejema svetovanca in da je v svetovalni situaciji 

pristen, kar spodbuja odkrito komunikacijo (Pečjak, Košir, Šolsko psihološko svetovanje, 17). 

Pri delu je potrebno upoštevati tudi novejša nevroznanstvena spoznanja, ki omogočajo, da 

svetovalni delavci razumemo, zakaj so dijaki v srednješolskem obdobju čustveno nestabilni, 

nagnjeni k nepremišljenemu vedenju in zakaj ne razumejo sami sebe. Tako Kandare Šoljaga 

(2019, 16) v svojem delu na primer poudarja: »V najstniških letih se razvijajo zlasti tisti deli 

možganov, ki omogočajo natančnejše dojemanje, zavedanje dolgoročnih posledic in 

sprejemanje dobrih odločitev. Dokler se ta proces ne konča, najstniki niso sposobni izkoriščati 

kapacitete svojih možganov, tako kot jih izkoriščajo odrasli!«  
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Večino dijakov napotijo v svetovalno službo razredniki, le redki poiščejo pomoč ali nasvet sami. 

Torej je praviloma razrednik tisti, ki dejansko želi spremembo pri svojem dijaku, dijak pa po 

navadi ne čuti potrebe po vključitvi v svetovalni proces. Zato je svetovanje še posebej 

zahtevno, saj mora svetovalni delavec najprej pridobiti dijaka za sodelovanje, kar pa ni vselej 

lahko. Pri tem si lahko pomaga s t. i. hipotetičnimi (»Kaj pa če…?«) in čudežnimi vprašanji 

(vprašanja, ki sprašujejo po tem, kako naj bi izgledalo dijakovo življenje, ko bo dosegel cilj 

oziroma odpravil problem) (Pečjak, Košir, Šolsko psihološko svetovanje, 139). Sama največ 

obravnav opravim z dijaki prvih letnikov, najmanjkrat so pri meni med letom obravnavani 

dijaki zaključnih letnikov. Opažam, da se ti dve skupini dijakov soočata s povsem različnimi 

problemi, kar se seveda povezuje z dejstvom, da se nahajajo na različni točki v življenju. 

Dijaki prvih letnikov po mojih izkušnjah tako največkrat potrebujejo pomoč zaradi: 

- nepravilne poklicne odločitve,  

- neopravičenih izostankov in različnih vzrokov zanje (zahtevnost učne snovi in slabe učne 

navade, povsem drugačna pričakovanja glede šolanja, zamenjava ruralnega okolja za 

mestno, slaba ekonomsko-socialna situacija družine), 

- slabega učnega uspeha, ki je v večini primerov posledica neopravičenega izostajanja, 

- vrstniškega nasilja, 

- nasilja prek socialnih omrežij. 

Dijaki zaključnih letnikov po drugi strani najpogosteje pridejo v svetovalno službo po 

informacije glede nadaljnjega izobraževanja, nekateri izgubijo motivacijo za šolsko delo, 

zamika jih samostojnost in lastna finančna sredstva ali pa celo ugotovijo, da v življenju ne bi 

počeli tega, česar so se pri nas učili in iščejo druge možnosti za poklicni in osebni razvoj. Pri 

dijakih zaključnih letnikov se tako svetovanje prepleta z dialogom in iskanjem poti za naslednjo 

stopničko njihovega življenja. 

 

2.4 Svetovalno delo včasih in danes 

Tudi pred 25. leti sem obravnavala najstnike, vendar so takrat najstniki pripadali drugi 

generaciji (generaciji X, rojeni od zgodnjih 60. let do zgodnjih 80. let). V tem času je socializem 

prehajal v kapitalizem, novi ideali so zamenjali tradicionalne družinske vzorce, razvijal se je 

internet, tehnologija je doživljala svoj razcvet. To je prva generacija, ki je začela delati z 

računalniki. Generacija takratnih dijakov se je odzivala na spremembe z uporom ali pa s slepim 
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sledenjem. Problemi, s katerimi so se srečevali dijaki, so bili, z izjemo nasilja prek socialnih 

omrežij, v bistvu enaki. Prav tako kot današnji najstniki so eksperimentirali in preizkušali 

različne opojne substance, kot sta alkohol in cigarete, manj pa druge droge (npr. marihuana). 

Tudi v njihovih hotenjih so se pojavljala vprašanja »Zakaj?«, »Kam in kako?«, »Zmorem?«… 

Vendar se zdi, da so bili na nek način drugačni: bolj so sprejemali avtoriteto, niso bili sami sebi 

dovolj in med njimi je bilo več medsebojne verbalne komunikacije. Slednja pa je bila velikokrat 

tudi povod za vrstniško nasilje. 

 

3 Zaključek 

Ko primerjam svoje svetovalno delo nekoč in danes, ugotavljam, da sem včasih reševala veliko 

problemov, ki so bili povezani z vrstniškim nasiljem, do katerega je prihajalo v šoli ali njeni 

okolici, z neopravičenimi izostanki in učnim neuspehom, ki je bil posledica različnih vzrokov, 

prav tako kot danes. Tudi takrat so (prav tako kot danes) v večini primerov na probleme 

opozarjali razredniki in dijaki niso bili »navdušeni« nad svetovalnim procesom. Glavna razlika 

med nekoč in danes pa je, da se pred 25 leti v svetovalni situaciji nisem srečevala z najstniki, 

ki bi nosili v žepih svoje mobilne telefone in ne bi znali živeti brez njih. 

Razlika med nekoč in danes je v tudi tem, da sem danes opremljena z bistveno več 

informacijami o mladostnikih, o razvoju njihovih možganov in o spoznanjih s področja 

svetovalnega dela. Ta znanja mi omogočajo bolj suveren pristop v svetovalno situacijo in dobro 

vodenje le-te. Kot v svoji knjigi ugotavlja Ana Kandare Šoljaga (2019), je svet danes bistveno 

drugačen, kot je bil pred 25 in več leti, spletna socialna povezanost je zaradi interneta 

neprimerljivo večja kot v preteklosti, informacije se širijo z izjemno hitrostjo, zaradi česar je 

tudi bistveno več priložnosti za napačno ravnanje. Najstniki pa so tudi danes taki, kot so bili 

takrat, saj se v njihovih možganih dogajajo enake spremembe in procesi, naša prednost je le v 

tem, da o teh spremembah in procesih po zaslugi nevroznanosti vemo bistveno več. To nam 

omogoča, da posežemo po boljših strategijah vzgoje, pomoči in podpore. 

Vsekakor je svetovalno delo edinstvena oblika pomoči dijakom, staršem in razrednikom, saj je 

vpeto v institucijo samo, je na licu mesta. Svetovalni delavec mora biti dobro strokovno 

usposobljen, slediti mora novostim in se kontinuirano izobraževati, da lahko nudi podporo 

vsem deležnikom v vzgojno-izobraževalnem procesu. Komunikacijske veščine, empatija ter 
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predanost delu pa so po moji oceni bistvene lastnosti svetovalnega delavca, ki pomagajo 

ustvarjati sproščeno in učinkovito svetovalno situacijo. 

Kot sem v uvodu omenila, je moje razmišljanje usmerjeno tudi v to, kaj je pravzaprav nagrada 

za moje delo, ali bolje, kaj bi morala biti nagrada za vsakega svetovalnega delavca. Zase lahko 

trdim, da mi največ pomeni, če v svetovalnem procesu skupaj s svetovancem najdem tisto 

rešitev, ki je najboljši kompromis med dejanskim in željenim stanjem in če je pri tem 

mladostnik v svoj čustveni svet vnesel nemir, hotenje in cilj, h kateremu bo strmel.  
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Povzetek 

Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom in šolski sistem na splošno s težavo 

sledita hitremu razvoju ter spremembam v družbi, ki jih prinaša novi digitalizirani svet. S 

pojavom pametnih telefonov in dostopno ceno prenosa podatkov so postale digitalne 

aplikacije del učnega procesa na vseh nivojih izobraževanja, s čimer se izobraževalni sistem z 

možnostjo uporabe metod dela, ki temeljijo na novih digitalnih rešitvah, spreminja in 

modernizira. Ena izmed takih platform je program Kahoot. Ugotovili smo, da je izredno 

zanimiv, privlačen in primeren tudi za učence v programu z nižjim izobrazbenim standardom. 

Uporaben je pri različnih predmetih, tako za preverjanje kot utrjevanje znanja. Njegova 

prednost je tudi enostavna uporaba, ki omogoča hitro pripravo učencem prilagojenih kvizov. 

V prihodnjih letih bodo podobne aplikacije postale nepogrešljiv pripomoček za poučevanje, 

čeprav ne bodo mogle nadomestiti klasičnih metod dela in individualnega pristopa pri delu z 

učenci s posebnimi potrebami. 

Ključne besede: učenci s posebnimi potrebami, prilagojeni program z nižjim izobrazbenim 

standardom, metode pridobivanja znanja, program Kahoot 

Abstract 

A modified curriculum with a lower educational standard and the school system in general are 

struggling to keep up with the rapid development and changes in society brought about by 

the new digitalized world. With the advent of smartphones and the affordable cost of data 

transfer, digital applications have become a part of the learning process at all levels of 

education. This way, the educational system is changing and modernizing with the possibility 

of using work methods based on new digital solutions. One such platform is the Kahoot tool. 

We found it extremely interesting, attractive and suitable for pupils who attend modified 

curriculum with a lower educational standard. It is useful in a variety of subjects, both for 

testing and consolidating knowledge. Its advantage is also its ease of use, which enables quick 

preparation of personalized quizzes. In the upcoming years, such applications will become an 

indispensable teaching aid. In any case, they will not replace the traditional methods of work 

and the individual approach to working with pupils with special needs. 

Key words: pupils with special needs, modified curriculum with a lower educational standard, 

formation of knowledge processes, Kahoot tool  
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1 Učne metode pridobivanja znanja pri učencih s 

posebnimi potrebami 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2019) so otroci s posebnimi potrebami 

otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne 

funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 

dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z 

avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Za otroke s posebnimi 

potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči 

izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja, se 

sprejme prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Slednjega 

praviloma obiskujejo učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki pa se lahko pojavlja skupaj 

z drugimi motnjami. 

Motnja v duševnem razvoju je nevrološko pogojena in nastopi pred dopolnjenim osemnajstim 

letom starosti. Učenci imajo znižano splošno intelektualno raven funkcioniranja, vključno z 

znižanimi sposobnostmi učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin ter abstraktnega 

mišljenja in presojanja. Primanjkljaji v prilagoditvenih spretnostih se odražajo na področjih 

govora in komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, učnih in delovnih 

zmožnostih, funkcionalnih učnih sposobnostih, sposobnostih praktičnih znanj ter skrbi za 

lastno varnost. Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni ravni. Uporabljajo 

preprostejši jezik in se nagibajo k nezrelemu presojanju ter odzivanju v socialnih okoliščinah. 

(Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 2012, 1)  

Tako kot v rednih oddelkih tudi pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju uporabljamo že 

uveljavljene metode poučevanja, ki jih bomo opisali v nadaljevanju, ob tem pa jih motiviramo 

za šolsko delo z uporabo modernih tehnoloških naprav. 

»Pouk je načrtno in sistematično organizirana dejavnost, ob kateri si učenci ob učiteljevi 

pomoči pridobivajo znanje, razvijajo sposobnosti, spretnosti in navade in pridobivajo vzgojne 

vrednote.« (Kubale, 2015, 12) Eden izmed ključnih temeljev uspešnega pouka je uporaba 

primernih metod dela z učenci. »Metoda v vzgojno-izobraževalnem procesu je postopek 

oziroma najbolje izbrana pot, po kateri v danih okoliščinah učenci pod učiteljevim vodstvom 
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na čim bolj racionalen in ekonomičen način usvojijo določena znanja in spretnosti, hkrati pa 

razvijejo svoje sposobnosti in oblikujejo svojo osebnost.« (Kubale, 2015, 16) 

S pomočjo učnih metod uresničujemo načrtovane cilje pouka. Eden izmed pomembnih 

metodičnih principov je vprašanje vloge učencev in učitelja v okviru pouka. Pri prevladujočem 

principu, pri katerem ima glavno vlogo učitelj, poznamo tipične metode, kot so razlaga, prikaz 

ali demonstracija. Pri porazdeljenih vlogah učitelja in učenca poznamo metode diskusije, 

pogovora, ipd. V primerih, kjer prevladujočo vlogo nosi učenec, poznamo: predstavitve, 

nastope, debate, poročila, reševanje problemov. Učitelj je tisti, ki v okviru načrtovanja in 

izvajanja pouka izbira in izvaja posamezne metode dela. Pri tem lahko uporablja odlične 

metode, vendar če teh ne izbira časovno in vsebinsko primerno, z upoštevanjem lastnosti 

skupine otrok, pouk ni učinkovit. V sodobnem času se je v okviru pedagoške stroke uveljavilo 

načelo, da je potrebno uporabljati metode, ki učence aktivirajo. 

Kubale (2015) navaja naslednje najpogosteje uporabljene učne metode: metoda ustne 

razlage, demonstracije, praktičnega dela, razgovora, dela s pisnimi viri, metoda pisnih in 

grafičnih izdelkov, metoda strokovne ekskurzije in ogledov, igranja vlog, kombinirane metode. 

Metodo razlage uporabljamo pri obravnavi nove učne snovi. Razlaga mora biti razumljiva za 

učence. Metoda demonstracije oziroma prikazovanja pripomore k hitrejšemu razumevanju 

učne snovi. Predvsem je priporočljiva za učence vizualnega tipa. Metoda praktičnega dela 

običajno sledi omenjenima metodama. Učenec tako pridobi praktično znanje in spretnosti. Pri 

metodi razgovora učitelj z učenci (ali ti med sabo) z usmerjenim razgovorom v obliki vprašanj 

ter odgovorov razložijo pojme, pojave ipd. Metoda dela s pisnimi viri dopolnjuje učiteljevo 

razlago. Učenci iščejo podatke v drugih virih (na primer: priročniki, prospekti, splet) in s tem 

širijo znanje. Metoda pisnih in grafičnih izdelkov je povezana s slednjo. Učenec s pomočjo 

grafičnega in pisnega prikaza prikaže delo ter izdelke. Spodbujanje ustvarjalne domišljije, 

širjenje učenčevega strokovnega obzorja ter izkušenj prinaša metoda strokovnih ekskurzij in 

ogledov. Učenci se pri metodi igranja vlog postavijo v različne vloge, s tem pa se vživijo, kritično 

ocenjujejo obnašanje in obenem pridobivajo spretnosti učinkovitega in primernega ravnanja 

v realnih primerih. Smiselna je tudi medsebojna povezava učnih metod, saj tako dosežemo 

dinamičnost in večjo zapomnitev snovi pri pouku. 
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Z razvojem digitalnih tehnologij se ni pojavilo le vprašanje, kako učenje o uporabi digitalne 

tehnologije vključiti v učne načrte in pouk, ampak je bilo celo bolj bistveno vprašanje, ali lahko 

z digitalnimi tehnologijami povečamo učinkovitost obstoječih učnih metod. Digitalni svet se je 

od trenutka, ko so se pri pouku začeli uporabljati prvi računalniki, tako hitro razvijal, da mu 

stroka ni mogla slediti v smislu večjega vpliva na njegov razvoj, zato je bolj ali manj digitalni 

svet iskal poti, kako bi postal pomembnejši del učnih procesov na vseh ravneh izobraževanja. 

Tako so se na pobudo oblikovalcev programov, pedagoške stroke ali v njihovem medsebojnem 

sodelovanju razvili številni načini ter oblike uporabe digitalnih tehnologij. V nadaljevanju 

predstavljamo nekatere že uveljavljene modele modernih in tehnološko naprednih načinov 

poučevanja ali učenja, ki jih navaja Krašna (2015): Pri izobraževanju na daljavo učeči se in 

učitelj nista fizično prisotna v istem prostoru ter sta lahko ločena tudi časovno. Elektronsko 

izobraževanje je multimedijski dogodek, pri katerem izboljšanje posameznih spretnosti izhaja 

iz izobraževanja in ne iz uporabe tehnoloških naprav. E-učenje pomeni, da se učimo z 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter elektronskimi izobraževalnimi gradivi v različnih 

pojavnih oblikah. Pri sklopljenem učenju gradiva omogočajo, da doma obnovimo, razširimo in 

poglobimo znanje snovi iz razreda. Mobilno učenje pa predstavlja učenje z mobilnimi 

napravami (prenosni računalniki, »pametni« telefoni, tablice). 

V zadnjih nekaj letih je z razvojem pametnih telefonov in cenovno dostopnejšim prenosom 

podatkov nastala možnost, da lahko učenci telefone uporabljajo tudi pri samem učnem 

procesu. V sodelovanju z različnimi inštituti in tehnološkimi podjetji so nastala številna orodja, 

s katerimi so poizkušale različne skupine ustvariti aplikacije ali platforme, ki bi bile koristne 

tudi za različne raziskovalne ali izobraževalne namene. Med drugim lahko na spletu zasledimo 

naslednje: Quizizz, Socrative, GoFormative, SMART response, Kahoot, Padlet, Genially. Kahoot 

je torej le ena izmed modernih digitalnih platform, namenjena učenju z igro v šolah ali drugih 

izobraževalnih ustanovah. Dostopna je preko spletnih brskalnikov in kot aplikacija na telefonu. 

Zagnali so ga leta 2013 na Norveškem, v letu 2018 je platformo uporabljajo že več kot 70 

milijonov uporabnikov. (https://kahoot.com/blog/2018/01/18/70-million-unique-users-

kahoot/, 2019) V istem letu je v več kot 200 državah sveta v igrah sodelovalo več kot milijarda 

igralcev, pri pouku pa jo je uporabljalo več kot 5 milijonov učiteljev. 

(https://kahoot.com/ignite/, 2019) 

 

https://kahoot.com/blog/2018/01/18/70-million-unique-users-kahoot/
https://kahoot.com/blog/2018/01/18/70-million-unique-users-kahoot/
https://kahoot.com/ignite/
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2 Uporaba Kahoota v prilagojenem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom 

Logika hitro razvijajočega se digitalnega sveta je predvsem usmerjena v najbolj številčne 

skupine uporabnikov, zato se digitalne platforme ali aplikacije redkeje usmerjajo v skupine, 

kot so otroci s posebnimi potrebami. To pa samo po sebi še ne pomeni, da so oziroma bodo 

otroci s posebnimi potrebami zaradi tega bistveno prikrajšani. Digitalni svet mora postati 

pripomoček, s katerim bodo lažje in hitreje nadgrajevali svoje znanje in se z njim uspešneje 

vključevali v družbo. Pri tem moramo pomembno vlogo prevzeti tudi vsi, ki smo vključeni v 

vzgojo in izobraževanje teh otrok. 

V Sloveniji Kahoot uporablja vse več učiteljev, med drugimi sta njegovo uporabnost na Siriktovi 

konferenci leta 2018 predstavljala tudi Peter Grbec in Bojana Mavri Pavlič. Že preprosto 

iskanje po rezultatih v spletnem brskalniku Google pa pokaže, da Kahoot uporabljajo v 

številnih osnovnih ter srednjih šolah. 

Pri iskanju novih možnosti uporabe računalnika in pametnih telefonov pri poučevanju v 

programu z nižjim izobrazbenim standardom smo zasledili veliko priložnost za uporabo 

aplikacij, ki so bile sicer primarno namenjene širši skupini običajnih učencev, dijakov in 

študentov. Ob raziskovanju dostopne literature v knjižničnih evidencah in na spletu nismo 

zasledili opisov ali raziskav uporabe digitalnih platform (aplikacij) kot pripomočka za 

inovativno poučevanje v programih z nižjim izobrazbenim standardom, kar seveda ne pomeni, 

da v Sloveniji specialni pedagogi ne uporabljajo omenjenih aplikacij. Vsekakor pa nam 

primanjkuje ocen, opisov, raziskav ali izkušenj, s katerimi bi preostali učitelji lahko ta orodja 

na primeren in uspešen način tudi sami uporabili pri pouku v programu z nižjim izobrazbenim 

standardom. Ugotovili smo, da v tujini učitelji Kahoot uporabljajo tudi pri pouku za učence s 

posebnimi potrebami, kar nas je dodatno opogumilo, da smo se v lanskem šolskem letu 

odločili za preizkus njegove uporabnosti v programu z nižjim izobrazbenim standardom na OŠ 

Primoža Trubarja Laško. 

Program je v osnovni verziji, ki popolnoma zadošča potrebam dela z otroki s posebnimi 

potrebami, enostaven, prijazen za uporabo, pa tudi brezplačen. V njem lahko vsak učitelj 

uporablja že izdelane in javno dostopne igre v vseh jezikih uporabnikov programa, zato je 
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izbira zares velika. Prav tako je preprosto oblikovati lastne igre, ki jih prilagodimo učni snovi, 

starosti učencev in namenu, zaradi katerega smo igro v prvi vrsti pripravili. 

Igra je zasnovana tako, da igralci dostopajo do nje s telefoni preko generiranega PIN-a, ki se 

prikaže na skupnem ekranu (v šolah je to slika projektorja). Med igro s pomočjo telefona 

izbirajo odgovore na vprašanja, vendar morajo ob tem stalno opazovati dogajanje na skupnem 

ekranu, kjer se poleg vprašanj prikazujejo tudi pravilni odgovori in rezultati. Pri pouku smo 

najprej preizkusili že pripravljene igre s področja slovenščine, matematike in družboslovja. 

Zaradi omejitev, s katerimi se soočajo otroci s posebnimi potrebami, smo izbirali preproste 

igre z enostavnimi vprašanji ter odgovori. Nekatere pojme in besede, ki jih učenci niso poznali 

ali razumeli, smo predhodno obrazložili ter sproti obnovili. Učenci so najprej igrali igre v 

dvojicah, da so si lahko medsebojno pomagali. Nato pa so v igrah sodelovali vsak s svojim 

telefonom. 

Pri sestavljanju lastnih iger v programu Kahoot smo upoštevali predelano oziroma 

obravnavano učno snov, uporabili smo razumljiv jezik in oblikovali kratke povedi. Pripravili 

smo igre z največ desetimi vprašanji in določili daljši čas odgovarjanja, kot je sicer nastavljen v 

platformi. Aplikacijo smo uporabili predvsem za preverjanje usvojenega znanja in motivacijo 

učencev za aktivno sodelovanje v učnem procesu. Učenci so vedno pokazali interes za 

sodelovanje v igri, kar sicer glede na njihove velike razlike v interesih in sposobnostih ni nekaj 

običajnega. Izkazalo se je, da jih igra zelo motivira, ne glede na predmetno področje ali namen, 

s katerim je bila igra pripravljena in uporabljena. Prav tako na njihovo motivacijo ni vplival dan 

ali ura, ki smo jo namenili tej dejavnosti. To izkazuje velik potencial take oblike popestritve 

pouka za učence s posebnimi potrebami v osnovnih šolah. 

Po večkratni uporabi že pripravljenih in lastnih Kahoot iger smo natančneje preverili mnenje 

učencev o samem programu. Igra jim je bila zanimiva in privlačna. Na tak način lahko 

tekmujejo z drugimi učenci v razredu, všeč jim je glasba, ki spremlja igro, veselijo se vsakega 

uspešnega odgovora. Hkrati so bili veseli, saj so lahko pri pouku uporabljali svoje telefone. Ob 

tem so se na zabaven način ter z veseljem učili novih ali že pozabljenih vsebin z različnih 

predmetnih področij. 

Na podlagi pridobljenih izkušenj nameravamo v naslednjem šolskem letu širiti zbirko lastnih 

kot tudi že obstoječih iger, ki nam bodo metodološko olajšale predvsem uvodne in zaključne 
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faze učnih procesov. Ugotovili smo, da lahko preko Kahoota izvedemo dobro formativno 

spremljanje njihovega znanja. Učiteljem in učencem namreč daje hiter, enostaven in prijazen 

način evalvacije njihovega znanja ter napredka in s tem omogoča učinkovitejše načrtovanje 

nadaljnjega procesa. 

 

3 Zaključek 

Poučevanje učencev s posebnimi potrebami je lep in hkrati zahteven poklic. Podobno svoje 

poslanstvo občutijo tudi učitelji, ki poučujejo v rednih programih osnovne in srednje šole. 

Oboji se v zadnjih letih soočamo s spreminjanjem sveta. Največje spremembe v družbi so v 

zadnjih dveh, treh desetletjih povezane z razvojem digitalnih tehnologij. 

Učitelj mora imeti pri izbiri metod dela z učenci s posebnimi potrebami široko znanje s 

področja omejitev in primanjkljajev otrok s posebnimi potrebami, izkušnje ter veliko 

predanost. Nepravilne ali nepravilno uporabljene metode pri otrocih s posebnimi potrebami 

še veliko bolj vplivajo na (ne)uspešnost pedagoškega procesa. Kljub temu se moramo učitelji 

v prvi vrsti zanašati na svoje izkušnje, pridobljena znanja, vztrajnost, s katero vsako leto 

preizkušamo svoje metode dela, ter pedagoške pristope, da bi se kar se da približali končnemu 

cilju – uspešni vključitvi učencev v družbo. 

Platforma Kahoot je le ena izmed aplikacij, ki so nastale v želji strokovnjakov in računalniških 

programerjev, da digitalni svet olajša tudi učenje ter poučevanje. Izkušnje učiteljev po svetu, 

v Sloveniji in tudi na OŠ Primoža Trubarja Laško kažejo, da gre v tem primeru za odlično 

priložnost metode dela pri pouku z uporabo digitalne tehnologije. Prav tako je očitno, da 

program brez večjih ovir lahko uporabljajo tudi učenci v programih z nižjim izobrazbenim 

standardom, seveda pod ustreznim vodenjem specialnih pedagogov. Program Kahoot ima 

pozitivne učinke pri motivaciji učencev v programu z nižjim izobrazbenim standardom. 

Uporaba tega orodja je še posebej privlačna in primerna v predprazničnih ali predpočitniških 

dnevih ter seveda ob koncu šolskega leta, saj je motivacija učencev za tako delo velika. 

Kljub prednostim program ne more nadomestiti običajnega dela v razredu, ki je v programu z 

nižjim izobrazbenim standardom zelo individualiziran, prilagojen vsakemu učencu in temelji 

na odnosu, ki ga računalniški programi sami po sebi ne morejo dati. Programa, tako kot drugih 

vsebin, ki so na voljo na svetovnem spletu ali na računalnikih, ni smiselno uporabljati 
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vsakodnevno, saj bi se ga učenci naveličali. Zaradi hitrih sprememb v digitalnem svetu in želje 

po odkrivanju novega bomo tudi na OŠ Primoža Trubarja Laško v prihodnjih letih iskali nove 

možnosti za dodatne načine uporabe Kahoota, predvsem v povezavi z bolj načrtnim, 

formativnim spremljanjem učencev, ter preizkušali tudi druge aplikacije, namenjene 

učinkovitejšemu delu v razredu. Na tak način želimo naše učence kar najbolje opolnomočiti za 

življenje v moderni družbi in jih hkrati vzgajati za pravilno in koristno uporabo vsega, kar jim 

digitalizirana družba ponuja ter omogoča. 
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Povzetek 

Namen vsakoletne biološke ekskurzije za dijake 2. letnika programa veterinarski tehnik je, da 

se seznanijo z značilnostmi terenskega dela ter se obogatijo z dodatnimi izkušnjami aktivnega, 

doživljajskega, ustvarjalnega in sodelovalnega učenja. Čeprav je ekskurzija zasnovana za 

usvajanje bioloških vsebin, ne želimo, da je zgolj to. V procesu pridobivanja znanja, ki vključuje 

sodelovanje, soočanje in dialog pa tudi vztrajnost in napor, se mladi učijo tudi o sebi. 

Spodbudili smo jih k ustvarjanju umetniškega izdelka in k oblikovanju kratkega filma, njihovo 

razmišljanje pa smo skušali dodatno vzvaloviti še z odlomki iz knjige Jonathan Livingston Galeb. 

Poučevanje mora biti usmerjeno v ustvarjanje situacij, ki mladim omogočijo lastno odkrivanje 

in izgrajevanje znanja. Učiteljeva najpomembnejša naloga je v oblikovanju in zagotavljanju 

spodbudnega, raziskovalnega in ustvarjalnega učnega okolja. 

 

Ključne besede: biologija, terensko delo, znanje, ustvarjalnost 

 

 

Abstract 

The purpose of the annual 2nd year veterinary technicians’ biology excursion is to get them 

acquainted with the characteristics of filed work and offer them a more active, creative and 

collaborative learning experience. Although the excursion’s main goal is to develop their 

knowledge in biology, it is not its only goal. The process of learning encompasses not only 

collaborative work, dealing with new information, conducting a dialogue with one’s peers, 

showing persistence and effort, but also getting to know yourself. We encouraged our 

students to express themselves artistically by creating a piece of art and making a short film. 

We tried to get their creative juices flowing with the help of excerpts from Richard Bach’s 

Jonathan Livingston Seagull. The best learning environment is one where students can 

discover, develop and build their knowledge by themselves. It is the teacher’s role to create 

such an environment whenever possible. 

 

Key words: biology, field work, knowledge, creativity 
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1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi 

izhodišči 

V prispevku želimo predstaviti biološko ekskurzijo, ki jo vsako leto v začetku junija izvedemo 

za dijake 2. letnika programa veterinarski tehnik. Poudariti želimo predvsem iskanje najboljše 

organizacije in izvedbe terenskega dela kot osrednje aktivnosti ekskurzije. Spremembe so bile 

namenjene čim bolj pestremu in učinkovitemu usvajanju znanja, povezovanju in osmišljanju 

informacij ter dobremu, ustvarjalnemu počutju dijakov in profesorjev. 

Znanje tradicionalno pojmujemo kot zbirko objektivnih, dokončnih resnic, čeprav nekateri 

pojem znanja razumejo izključno funkcionalno, torej kot zmožnost opravljanja neke 

dejavnosti. Učitelji smo pogosto postavljeni pred izziv izbora didaktičnih strategij, ki učencu ne 

bodo ponudile le deklarativnega znanja, pač pa tudi ali predvsem proceduralno ter strateško 

ali metakognitivno znanje (Štefanc, 2011). Deklarativno znanje podaja odgovor na vprašanje 

»kaj« in se pojavlja v obliki dejstev, pojmov, trditev in shem. Proceduralno znanje odgovarja 

na vprašanje »kako« in se kaže v izvajanju neke aktivnosti (Pečjak, Košir, 2003). Proceduralno 

znanje so postopki za uporabo znanja v določenih procesih (Rutar Ilc, 2003). Znanje o 

okoliščinah ali strateško znanje nudi odgovor na »kdaj in zakaj« in se kaže v uporabi postopkov 

in strategij glede na situacijo, pri čemer potrebujemo tako deklarativno kot proceduralno 

znanje (Pečjak, Košir, 2003). Kognicija so procesi, vpleteni v delovanje, v verbalne in 

neverbalne aktivnosti, ki odražajo procesiranje informacij (Rutar Ilc, 2003). Metakognicija 

predstavlja ozaveščenost, zavedanje, mišljenje, analiziranje, načrtovanje in poznavanje lastne 

miselne aktivnosti (Pečjak, Košir, 2003). 

Čedalje pomembnejša naloga današnje šole je, da posreduje bistvene podatke, pojme, 

zakonitosti in metode na nekem področju ter učence pouči o uspešnih, racionalnih načinih 

pridobivanja znanja. Poleg tega je pomembno, da jih nauči strategij iskanja, izbiran ja, 

organiziranja in vrednotenja informacij, pomembnih za razumevanje in reševanje problemov. 

Šola naj torej mlade usposobi za vseživljenjsko učenje, kar pomeni, da jih skuša opremiti s 

samo regulacijskimi spretnostmi, ki jim bodo omogočale stalno izpopolnjevanje znanja in 

uspešno delovanje v svetu nenehnih sprememb (Marentič Požarnik, 2000). Za samoregulacijo 

je pomembno metakognitivno znanje, o katerem govorimo, kadar učenec razmišlja o vsebini 

kognitivnega znanja. Več znanja vodi v boljšo kontrolo, boljša kontrola pa v konstrukcijo 
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novega metakognitivnega znanja (Tomec in sod., 2006). Za izhod iz malodušja, ki je pogosto 

očitana lastnost mladim, je treba delovati, ponovno vzbuditi čustvene centre in izgraditi zavest 

o sebi. Z neposredno izkušnjo, ki jo nudijo samodisciplina, delo in počitek, poteka 

samouravnavanje, ki ponovno izgrajuje osebnost in s tem smisel življenja. Speče nevrone lahko 

prebudi le redna možganska telovadba, ki vključuje gibanje, urjenje čutil, miselno delo – 

učenje in jezikovno izražanje (Ščuka, 2008). 

Današnja šola, kot piše Musek Lešnik (2011), še vedno preveč spominja na šolo zgodnje 

industrijske dobe, katere glavni cilj je bil proizvajati unificirane mlade, ki so opremljeni z 

zadostnim znanjem za nadaljnjo obdelavo, torej za zaposlitev oz. študij. Vendar današnji svet 

ni več podoben svetu industrijske dobe in vse kaže, da bo svet, v katerem bodo današnji otroci 

in mladi postali odrasli, še toliko bolj drugačen. Kot se nakazuje, bodo v prihodnosti bolj kot 

ocene in diplome v ospredju sposobnosti, znanja, kompetence in inovativnost. Uspešen šolski 

sistem bo tisti, ki bo mladim pomagal razvijati kompetence in jih opremil s sposobnostmi, ki 

bodo izboljšale pogoje za njihovo uspešno in zadovoljno življenje v nenehno spreminjajočem 

se svetu. Ključne kompetence se nanašajo na temeljna znanja in sposobnosti, ki so potrebne 

vsem državljanom. Pomembni so znanje in njegova uporaba ter sposobnost delovanja v 

različnih okoliščinah, prav tako pa tudi izkušnje in vrednote ter pripravljenost posameznika za 

osebno izpolnitev, razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. 

V delu O pogojih vzgoje Marcel Gauchet (2011) piše, da sta se v zadnjih desetletjih v družbi 

spremenila status in vloga znanja. Znanje je vse manj razumljeno kot vrednota, torej nekaj, kar 

nas kot posameznike v temelju oblikuje in kultivira ter vodi k neodvisnosti razuma in 

emancipaciji duha. Družba ne gradi več na predpostavki, da šele z usvajanjem znanja, ki nujno 

vključuje tudi soočanje in dialog, ter z naporom, ki ga zahteva ta proces, pa tudi zaradi znanja 

samega, človek postaja omikan, kultiviran in svoboden. Čeprav velja, da človek živi bolje, če 

znanje ima, to ni več razumljeno kot vir odličnosti, za katerega si je res vredno prizadevati. 

Pogled nanj postaja vse bolj instrumentalen, dojemamo ga kot zunanji dejavnik, za katerega 

zadostuje, da se ga naučimo uporabljati. Znanje je tako razumljeno bolj kot posameznikovo 

orodje, ki je zanj sicer nepogrešljivo, a ni del temeljev njegove osebnosti. Zato mora biti 

aktualno in neposredno uporabno in ni treba, da ga usvojimo, dovolj je, če ga imamo vsak hip 

na dosegu roke. Takšna naravnanost ne podpira usvajanja znanja, ki je splošno, kompleksno 

in abstraktno in ki zahteva potrpežljivost in dolgotrajnejši napor. Ne motivira niti za branje 
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knjig niti za usvajanje spoznanj, ki jih lahko obvladamo le s trudom in vztrajnostjo. Takšna 

naravnanost krepi odpor do vsega znanja, ki takoj in neposredno ne pokaže uporabne 

vrednosti. A če je tako, so vprašanja učencev, zakaj bi se učili nečesa, kar nam neposredno ne 

koristi, povsem umestna, saj lahko vse, kar potrebujemo, poiščemo na internetu, vidimo na 

filmu in izkušamo v vsakdanjem življenju (Kovač Šebart, 2016). 

Program naše ekskurzije je sestavljen iz treh delov, ki se izvajajo na različnih lokacijah: zatok 

Polje – vodeno terensko delo, Sečoveljske soline – strokovno vodenje, Akvarij Piran – vodeni 

in samostojni ogled. Namen biološke ekskurzije je, da se dijaki seznanijo in poučijo o 

značilnostih in zahtevnostih terenskega dela. Upoštevati morajo varno in ustrezno izvajanje 

postopkov ter pri tem spoštovati ranljivost naravnega okolja. Na posameznih delavnicah se 

učijo o zbiranju in spremljanju kvalitativnih in kvantitativnih podatkov, učijo se ustrezno 

uporabljati izbrane pripomočke in instrumente, iskati, opazovati in določevati organizme, 

uporabljati različne določevalne ključe, uporabiti metodo kvadrata in transekta. Čeprav je 

ekskurzija zasnovana za usvajanje bioloških vsebin, ne želimo, da je zgolj to. Poučevanje mora 

biti usmerjeno v ustvarjanje situacij, ki mladim omogočijo lastno odkrivanje in izgrajevanje 

znanja. 

Ekskurzije se hkrati udeležijo trije razredi, soustvarja jo šest profesorjev, praviloma 

naravoslovcev, saj je njihova naloga, da samostojno pripravijo in izvedejo delo na terenu. 

Takšno delo se od pouka v razredu razlikuje in zahteva poleg znanja o obravnavanem tudi 

zadostno samozavest, iznajdljivost in izkušnje za premagovanje nepredvidljivosti terena. Dijaki 

si predhodno sami izberejo delavnico, v posamezni skupini je največ petnajst dijakov, in sicer 

po pet iz posameznega razreda. Dijaki v sklopu terenskega dela intenzivno delajo in sodelujejo 

le v eni delavnici, nato pa pripravijo predstavitev in kratek film ter v svojem razredu ostalim 

predstavijo delo, opažanja in podatke, ki so jih zabeležili na terenu. 
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Terensko delo opravljamo na področju zatoka Polje, kjer izvedemo naslednje delavnice: 

Tabela 1: Terensko delo v obliki šestih delavnic 

Delavnica na terenu Delo dijakov na terenu 

Halofiti ̵ Delo z določevalnimi ključi. 

̵ Spoznavanje značilnosti življenjskih okolij. 

̵ Opazovanje morfoloških prilagoditev halofitov. 

Tanatocenoza ̵ Uporabljajo metodo kvadratov. 

̵ Delo z določevalnimi ključi. 

̵ Kvalitativno in kvantitativno vzorčenje. 

Ornitologija ̵ Spoznavanje osnov ornitologije. 

̵ Opazovanje s pomočjo daljnogledov. 

̵ Beleženje podatkov o habitatih, vedenju, značilnostih. 

Živali bibavičnega pasu ̵ Delo z določevalnimi ključi. 

̵ Spoznavanje bibavičnega pasu in prilagoditev živali. 

̵ Uporaba metode transekta. 

Abiotski dejavniki ̵ Uporaba ustreznih naprav za merjenje različnih dejavnikov. 

̵ Ugotavljanje vpliva abiotskih dejavnikov na organizme. 

Proučevanje tal ̵ Spoznavanje osnov pedologije. 

̵ Ugotavljanje in določanje posameznih lastnosti tal. 

̵ Razmišljanje o pomenu tal. 

 

Osnovna skupna navodila, ki jih v pisni obliki dobijo v šoli, ko se organizacijsko pripravljamo na 

ekskurzijo, so: poslušaj, sledi navodilom, meri, vzorči, zapisuj rezultate, fotografiraj, snemaj, 

sodeluj, izmenjuj podatke, posnetke in fotografije, razmišljaj, povezuj, samostojno išči 

podatke, bodi radoveden in ustvarjalen ter prispevaj k pripravi zanimive in poučne 

predstavitve o delu svoje skupine. S skupinskim delom damo učencem priložnost, da 

prispevajo k učenju, učitelj pa ne velja več za edini vir znanja v razredu. Na takšen način se 

učenci učijo drug od drugega, kar je najbolj učinkovit način zagotavljanja, da si informacije tudi 

zapomnijo (Beadle, 2011). 
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2 Osrednji del prispevka 

Tekom let smo na podlagi evalvacij, ki smo jih izvedli v obliki diskusije v razredu po izvedbi 

ekskurzije, uvajali spremembe, ki so po mnenju dijakov naredile ekskurzijo prijaznejšo in 

zanimivejšo, malo manj naporno, a bolj učinkovito in ustvarjalno. Šola ni ustanova za 

razvajanje. Lahko je prijazna in človeška, ne pa vedno tudi prijetna in lahkotna (Ščuka, 2008).  

»Kako stlačiti tri razrede v dva avtobusa?« Na začetku smo en razred razdelili in bili deležni 

pripomb, negodovanj ter pretirane užaljenosti, zakaj ravno ta razred. Očitno smo imeli pri 

določitvi razreda nenehno smolo, saj smo vedno za delitev izbrali razred, ki je bil najbolj 

povezan, z najboljšo klimo in najbolj izgrajenim sodelovanjem ter medsebojno pomočjo. Zdaj 

delimo vse razrede, kar pomeni, da gre na vsak avtobus pol posameznega razreda, delitev 

razreda je prepuščena dijakom, in ker doleti vse razrede, problemov in pripomb na to temo 

nimamo več. 

»Manj je več.« Ekskurzije, na katerih so morale vse skupine dijakov opraviti vseh šest delavnic, 

so se izkazale za manj učinkovite, premalo doživete in poglobljene. Dijaki so naenkrat dobili 

preveliko dozo različnih aktivnosti s prekratko odmerjenim časom, da bi se vanje vživeli. 

Učitelji so svojo delavnico izvedli kar šestkrat zapored, pri tem so poudarjali, da imajo za 

temeljitejšo izvedbo premalo časa. Zdaj posamezna skupina dijakov dobi svojega mentorja in 

v sklopu treh ur dodobra obdela izbrano temo. Sprememba se je izkazala za pozitivno tudi na 

predstavitvah v šoli, saj dijaki bolj z zanimanjem prisluhnejo opisu vsebin in aktivnosti, ki jih 

sami niso bili deležni. Dijaki pa predstavitev izdelajo z zavedanjem, da mora biti dovolj 

natančna in nazorna, da jo bodo sošolci, ki niso bili na delavnici, razumeli in izluščili bistvo ter 

namen njihovega dela in raziskovanja. 

»Sem lahko ves čas na pametnem telefonu?« V začetku izvajanja ekskurzij je bilo pravilo o 

uporabi telefona takšno, kot je veljajo za pouk, torej je bila uporaba telefona prepovedana. 

Danes je to nesmiselno, saj ga dijaki uporabljajo kot fotoaparat, kamero, za interaktivne 

določevalne ključe, za izdelavo zapiskov. Navodila glede telefona so tako rekoč nasprotna kot 

nekoč, saj je željeno, da dokumentirajo čim več organizmov, njihove značilnosti, gibanje in 

vedenje ter sošolcem čim bolj nazorno prikažejo habitate, ki so jih raziskovali. Poleg tega imajo 

s pomočjo telefona nenehen dostop do vprašanj, ki smo jih na željo dijakov oblikovali za 
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posamezno temo delavnice, tako da lahko preverijo, kaj morajo še narediti, da pridobijo 

potrebne podatke in znanje. 

»Zakaj bi se sploh trudil?« Več let smo iskali načine, kako motivirati dijake, da temeljito in z 

razumevanjem rešijo delovne liste ali pripravijo nazorne, smiselne in zanimive predstavitve, 

brez da bi jih tik pred zaključkom šolskega leta obremenjevali še z ocenjevanjem. Ni nam 

uspelo, saj dijaki enostavno že preveč ponotranjijo koncept šole, ki nehote ali hote poudarja 

točke in ocene. Brez te zunanje nagrade se jim, po njihovem prepričanju, ne splača truditi in 

zapravljati časa. Zato sedaj za predstavitev svojega dela dobijo ustno oceno. Kot skupina 

morajo upoštevati enakomerno vključenost in aktivnost posameznikov pri delu in skupnem 

nastopu, saj ne dobijo skupinske, ampak individualno oceno. Ocenjeni so po vnaprej znanem 

kriteriju, ki zajema točkovanje: izvedbe oz. nastopa; upoštevanja navodil za izdelavo 

predstavitve; strokovnosti pri opisu metod, pripomočkov, podajanju podatkov in opisu 

organizmov ter habitatov; izvirnosti in ustvarjalnosti predstavitvenega filma. Problem šole je, 

in to je splošen trend v vseh razvitih državah, da otroci vanjo vstopijo radovedni in vedoželjni, 

iz njih pa nastanejo pragmatični mladostniki, ki se zavedajo le pomena dobrih ocen. Kot meni 

Musek Lešnik (2013) je eden ključnih dejavnikov za to spremembo odnosa mladih do šole v 

prenosu motivacije iz učenca na učitelja. Če se učenci navadijo, da so ocenjeni za tisto, kar bi 

sicer naredili iz notranjega veselja, notranja motivacija pade, fokus se preusmeri na 

pridobivanje dobrih ocen, torej na zunanjo motivacijo. Ko sčasoma vse delo v zvezi s šolo 

postane stvar zunanjih pritiskov in ocenjevanja, šola ne more biti več zanimiva. Notranjo 

motivacijo nadomesti zunanja motivacija v obliki ocen. Poleg tega šola pred učenca vsako leto 

polaga zahtevnejše cilje, čemur ne sledi dovolj intenzivno prizadevanje naučiti in usposobiti 

mlade za zastavljanje lastnih, s šolo povezanih ciljev. Ko ugotovijo, da so v šoli bolj kot znanje 

pomembne ocene, energijo za iskanje in pridobivanje znanja usmerijo zgolj v pridobivanje 

ocen. Še dobro, da smo ljudje v osnovi radovedni, željni spoznanj in novih izkušenj, tako da še 

vedno obstaja možnost, da ob ustreznem šolskem načinu dela v mladih spet prebudimo 

radovednost in veselje do učenja ter znanja. 

»Naj pri biologiji izdelujem nekakšne umetniške izdelke?« Ta aktivnost je bila prvič uvedena 

na zadnji ekskurziji z namenom, da dijaki čim bolj sprostijo svojo domišljijo, uživajo v kreativni 

svobodi in sodelujejo v igri in aktivnosti ustvarjanja. Dobili so le kratko navodilo, naj izdelajo 

svojo skupinsko umetnino iz naravnega v naravi ter uporabljajo domišljijo, kolikor le zmorejo 
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in znajo. Izdelek so nato fotografirali in uporabili za zaključno drsnico pri predstavitvi. Večina 

skupin je bila nad idejo navdušena in so ustvarjali celo po več izdelkov oz. motivov hkrati. Ena 

skupina je vse prepustila sošolki, ki je imela po njihovem mnenju menda edina smisel za 

umetnost. Le ena podskupina pa se je temu popolnoma uprla, češ da je to »res čisto brez 

zveze«. Če mladostnik ni vajen izpovedovati lastnih vtisov in si ne prizadeva iskati poti do sebe, 

bo umetnost odklanjal kot nerazumljivo (Ščuka, 2008). Land art ali zemeljska umetnost je 

oblika umetnosti, ki je ustvarjena v naravi z uporabo materialov naravnega izvora. Ustvarjen 

izdelek je prepuščen spreminjanju in razkrajanju pod vplivom naravnih procesov. Umetniško 

gibanje se je razvilo ob koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja v Ameriki kot protest proti 

komercializaciji umetnosti. Tovrstna umetniška dela so minljiva in se z njimi ne da trgovati, 

dokumentirana so samo na fotografijah (Kemperl, 2011). 

»Dobili smo namig za poletno branje, resno?!« Tudi to novost smo letos preizkušali prvič. Ob 

jutranjem pozdravu in kratkem uvodu na avtobusu, v odmoru, po ustvarjanju umetniškega 

izdelka in ob zaključnem pozdravu smo učitelji v povedano vpletli nekaj kratkih misli iz knjige 

Richarda Bacha Jonathan Livingston Galeb. To drobno aktivnost smo uporabljali kot začimbo 

in jo po ščepcih dodajali za razmislek in poglobitev zavesti o smiselnosti našega truda, 

radovednosti, raziskovanja in napredovanja v znanju. Knjiga je pomemben nosilec sporočil in 

ima hkrati simbolno vlogo branika znanja in umetnosti. 

»Je ta ekskurzija obvezna?« Pred leti smo opazili, da je začela odsotnost na ekskurziji vztrajno 

naraščati, dokler nismo dosegli števila enaindvajset odsotnih, od tega štirinajst iz enega 

razreda. To je bil alarm in jasen klic za ukrepanje. Pripravili smo nadomestno aktivnost za vse 

odsotne. Po pouku so popoldne preživeli v prirodoslovnem muzeju in si ogledali razstavo Naše 

malo veliko morje, se zvečer udeležili predavanja Pomen mikrobov v morju ter o vsem izdelali 

poročilo. V začetku junija je za nekatere šolsko leto tako rekoč že zaključeno, nekateri pišejo 

še zadnji test, nekateri v paniki ugotavljajo, da jih čas prehiteva in da morajo popraviti ali 

pridobiti še kar nekaj ocen. Nekateri mladostniki, ne nujno s slabim učnim uspehom, kot zares 

obvezen dojemajo le klasičen pouk v razredu, vse drugače organizirane aktivnosti pridobivanja 

izkušenj in znanja se jim zdijo kot nekakšna popestritev šolskega življenja z manj resnim in 

obvezujočim statusom. Ocena, ki jo dobijo za predstavitev svojega dela na terenu, je ekskurziji 

močno povečala pomembnost in vzbudila resnost, tako da je odsotnost sedaj izjemno nizka. 

Kot povedo dijaki, imajo rajši takšen način pridobivanja ustne ocene, saj se jim zdi manj 
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stresen, hkrati pa jim ponuja še svobodnejši način učenja in jim omogoča, da so ustvarjalni pri 

oblikovanju in predstavitvi svojega dela. Zato jim je pomembno, da izkoristijo možnost 

takšnega načina ocenjevanja namesto klasičnega ustnega. Med načini preverjanja znanja so 

vedno bolj razširjeni avtentični ali alternativni načini ocenjevanja. Z izrazom avtentični 

poudarjamo, da gre za preverjanje z nalogami, ki so povezane z realnim življenjem. Izraz 

alternativni način preverjanja izpostavi, da ne gre za običajno pisno ali ustno preverjanje 

znanja. Na takšne načine lahko ocenjujemo različne vidike znanja, vključno s procesnimi znanji 

in spretnostmi, ki jih s tradicionalnimi načini težje preverjamo (Miller in sod., 2009, po Žveglič 

Mihelič, 2017). Čeprav si oblikovalci ekskurzije ne želimo, da bi bilo ocenjevanje glavni 

motivator resnega in učinkovitega dela ter nabiranja znanja, so se ocene spet pokazale kot 

željen in učinkovit motivator pri dijakih. 

Pomembna je ekipa učiteljev, ki v takem načinu dela uživa, ima energijo, voljo in je pripravljena 

razsajati z ustvarjalnim načinom delovanja ter navdušenjem. Ustvarjalnost pomeni 

uresničevanje novih zamisli, ki so novo povezovanje že znanih stvari. Izvirnost je v sposobnosti 

prenašanja novih zamisli iz domišljije v vsakdanje življenje. Kadar je misel obogatena z boljšo 

zamislijo, se stara opusti in v tem je bistvo razvoja. V šoli je veliko možnosti za ustvarjalnost, a 

se premalo spodbuja iskanje drugačnih rešitev, razmišljanje mimo utečenih navad in 

dopuščanje drugačnih mnenj. Strup za ustvarjalnost so tudi črnogledost, malodušnost in 

nezaupanje vase. Zato je zelo pomembno razmišljati tudi o tem, kako razmišljamo (Ščuka, 

2008). 

 

3 Zaključek 

Takšen način dela je lahko dobra dopolnitev in za določen del snovi popolna zamenjava za 

klasično podano snov o sistematiki in ekologiji. Predstavlja spremembo v izvedbi, saj je v 

ospredju ves čas aktivnost dijakov in ne učitelja. Dijaki sami pridobivajo podatke s terena, 

sodelujejo pri iskanju potrebnih informacij iz različnih virov, izbirajo uporabne aplikacije za 

oblikovanje posnetkov v kratek film ter tako aktivno soustvarjajo proces učenja, kar obogati 

njihovo znanje biologije, krepi namensko uporabo IKT in spodbuja razvoj socialnih veščin. 

Vsaka skupina pripravi podrobno predstavitev o svojem delu na terenu, zato so v ospredju 

sodelovanje, komunikacija in izmenjava izdelkov. Sprememba v načinu izvajanja pouka je za 
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dijake zanimiva popestritev, ki aktivira njihovo pozornost in radovednost, aktivna vključenost 

dijakov, ki delajo v skupinah, pa spodbuja povezanost, sodelovanje in medsebojno učenje ter 

pomoč. V šolarjevem polju je pogosto preveč režiserjev znanja in premalo usmerjevalcev duha 

(Ščuka, 2008). »Utvara je, če mislimo, da lahko kogarkoli česarkoli naučimo. Mi lahko ljudi 

samo navdušimo, in če so navdušeni, se bodo naučili sami. Ljudje se učimo sami, iz izkušenj, 

na napakah, ki jih naredimo, in glede na trud, ki smo ga vložili« (Kos v Veršič, 2017).  
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Povzetek 

Objavljene raziskave kažejo, da je znanje otrok o okolju, v katerem živijo, zelo pomanjkljivo. 

Ne le da ne poznajo dreves in živali, temveč nasploh ne poznajo narave, ker v naravnem okolju 

preživljajo vedno manj časa. Učitelji imamo tukaj priložnost, da na tem področju nekaj 

naredimo. V sodobni vzgoji in izobraževanju je zato zelo pomembno, da načrtno organiziramo 

pouk na prostem, kjer bodo učenci pridobili konkretne in življenjske izkušnje. V prispevku 

predstavljam eno izmed aktivnosti pri pouku spoznavanja okolja v 1. razredu. Z učenci smo se 

po uvodnih dejavnostih v učilnici podali v naravo, kjer so spoznavali življenje na travniku. S 

pomočjo različnih pripomočkov in literature so prepoznavali travniške rastline in živali. Naloga 

učiteljice je bila, da učencem z zanimivimi nalogami in dejavnostmi čim bolj približa zunanji 

svet. Učenci so bili za pouk zunaj učilnice motivirani in so zanj pokazali navdušenje. Na herbarij, 

ki so ga izdelali s pomočjo lastno nabranih rastlin, so bili ponosni, učiteljica pa zadovoljna. 

Ključne besede: pouk na prostem, travnik, travniške rastline, travniške živali, herbarij 

 

Abstract 

Published researches indicate that children's knowledge about the surrounding environment 

is very deficient. Not only they do not recognize trees and animals but also they are even not 

familiar with the nature because they spend less and less time in the natural environment. 

Teachers have here an opportunity to do more in these fields. In contemporary education, it 

is therefore very important that we methodically organize outdoor classes whereas pupils gain 

concrete and life-changing experiences. In this paper we present one of the activities in the 

classroom for the 1st grade environmental lessons. After the introductory activities in the 

classroom, we went with pupils out into the nature to learn about life on the lawn. With the 

help of various tools and literature, they recognized meadow plants and animals. The 

teacher's job was to bring pupils as close to the outside world as possible with interesting tasks 

and activities. The pupils were motivated to learn outside the classroom and have shown 

enthusiasm. Pupils were proud of the herbarium they made using their own harvested plants 

whilst teacher was pleased. 

Key words: outdoor lessons, lawn, grassland plants, grassland animals, herbarium 
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1 Pouk na prostem 

»Pouk na prostem je lahko zabaven, zdrav, poceni, v skladu s trajnostnim razvojem in z velikimi 

uspehi pri osebnem in socialnem razvoju ter doseganju še drugih ciljev. Obstaja veliko različnih 

možnosti za izvajanje pouka na prostem, tako z vidika časa kot lokacije. Glede na dejstvo, da 

danes slovenski učenci veliko časa preživijo v zaprtih prostorih, bi bilo priporočljivo, da bi po 

šolah načrtno in sistematično organizirali različne oblike pouka na prostem.« (Skribe-Dimec, 

2014, 79) 

 

1.1 Kaj je pouk na prostem? 

»Najširša opredelitev pouka na prostem je, da je to organizirano učenje, ki poteka zunaj šolskih 

stavb. Pouk na prostem se sklicuje na filozofijo, teorijo in prakso izkustvenega učenja in 

okoljske vzgoje.« (Skribe-Dimec, 2014, 79) 

 

1.2 Kje poteka pouk na prostem? 

»Pouk na prostem je pouk zunaj učilnice in lahko poteka na najrazličnejših lokacijah: v okolici 

šole ali v narodnih parkih, v naravi (divjini) ali v urbanih okoljih (mestih), na kmetijah ali v 

parkih, na ulicah ali v ustanovah, ki se ukvarjajo s poukom na prostem (CŠOD, gozdne šole itn.), 

na lokacijah naravne in kulturne dediščine, v živalskih in botaničnih vrtovih, v muzejih, 

gledališčih, galerijah itn.« (Skribe-Dimec, 2014, 79) 

 

1.3 Katere so prednosti in pomanjkljivosti pouka na prostem? 

»Za pouk na prostem obstaja veliko različnih razlogov. Med drugim: 

- omogoča učencem realno, pozitivno izkušnjo, 

- izboljša fizično in mentalno zdravje učencev, 

- poveča motivacijo, navdušenje, samozavest; manj je težav z motnjami pozornosti, 

- izboljša vedenje učencev v razredu (timsko delo, povezanost skupine itd.), 

- poveča ročne spretnosti, koordinacijo, ravnotežje; manj je poškodb, 

- izboljša učne dosežke, 

- omogoča socialni razvoj (sodelovanje, zaupanje itd.), 

- spodbuja individualne učne metode, 
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- poveča skrb in odgovornost za okolje (vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj),  

- omogoča medpredmetno povezovanje.« (Skribe-Dimec, 2014, 80) 

V. Štemberger (2012) navaja, da pomanjkljivosti pouka na prostem tako rekoč ni. Glavno je 

učiteljevo prepričanje, da je poučevanje na prostem pomembno tako zanj kot za učence. 

Seveda pa se lahko pojavljajo nekatere omejitve, ki jih lahko z dobro organizacijo presežemo. 

Le-te lahko zasledimo v/pri: 

- spremstvu otrok: velikokrat se učitelji ne odločajo za tak pouk, saj so pri tem potrebni 

dodatni spremljevalci. Omeniti pa je treba, da pouk na šolskem igrišču spremljevalcev ne 

potrebuje, možna pa je tudi pomoč učiteljev podaljšanega bivanja in učiteljev predmetne 

stopnje. 

- urniku: pogosto skušajo učitelji opravičiti pouk v klasičnem šolskem okolju zaradi urnika, 

ki naj bi s 45-minutnimi šolskimi urami omejeval ustvarjalnost učiteljev. V obdobju, ko 

učence poučuje razredni učitelj, ima ta popolno svobodo pri kreiranju urnika. 

- vremenu: ure na prostem naj bi potekale le v ustreznih vremenskih razmerah, kar pomeni, 

da se pouka zunaj ne poslužujemo le v hudih nalivih in megli. Pojavlja se le vprašanje 

ustreznih oblačil otrok ter strah pred negodovanjem staršev. 

- materialne omejitve: za nekatere dejavnosti v zunanjem okolju morajo starši finančno 

prispevati. Pouk zunaj učilnice pa ne vključuje le takšnih dejavnosti, ampak dejavnosti v 

domačem okolju, kjer prispevki niso potrebni. 

- natrpanost učnih načrtov: učni načrti so precej natrpani, zato se učitelji poslužujejo pouka 

v učilnici, saj so mnenja, da tako izgubijo najmanj časa. Učni načrti pa vsebujejo 

medpredmetne povezave, ki bi jih morali učitelji izkoristiti in tako ne bi prihajalo do 

pomanjkanja časa in posledično pouka v učilnici. (Štemberger, 2012, 88-89) 

 

1.4 Kakšen naj bo učitelj pri poučevanju na prostem? 

Po poročilu o dobrih praksah (OFSTED, 2004, 4) morajo učitelji pri poučevanju na prostem: 

- imeti jasna, zahtevna, a realistična pričakovanja do učencev vseh starosti, 

- vključevati situacije, v katerih imajo učenci priložnosti, da prevzemajo odgovornost za 

svoje delo in ga znajo ovrednotiti, 

- vključevati medpredmetne povezave za širjenje znanja učencev, 

- dejavnosti načrtno povezovati tako, da pripeljejo do določenih učnih rezultatov, 
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- dobro poznati učence, z njimi sodelovati in preverjati njihovo razumevanje; jim jasno 

predstaviti, kaj se od njih zahteva, 

- učencem nuditi dosledno povratno informacijo, ki jim pomaga nadgrajevati znanje, 

- podpirati učence in jih spodbujati, da pri učenju postanejo samostojni, 

- učencem zagotoviti varno okolje in skrbno organizirati dejavnosti, ki so za učence 

fizično in psihično zahtevne, 

- ob zaključku dejavnosti narediti refleksijo (analizo). 

 

2 Opis dejavnosti 

2.1 Izvajanje vsebin zunaj učilnice pri predmetu spoznavanja okolja v 

1. razredu 
»Najpomembnejša splošna cilja predmeta spoznavanja okolja sta razumevanje okolja in 

razvijanje spoznavnega področja. Uresničujeta se z aktivnim spoznavanjem okolja.« (Kolar idr., 

2011, 5) V učnem načrtu so predstavljeni operativni cilji in vsebine po posameznih tematskih 

sklopih, vendar ni natančnih priporočil, katere vsebine in v kolikšnem obsegu bi bilo le-te 

smiselno obravnavati zunaj učilnice. Podrobnejše priporočene dejavnosti za uresničevanje  

operativnih ciljev so naštete in opisane v posameznih priročnikih k učbenikom.  

Največ priporočenih dejavnosti, ki jih učitelji lahko organiziramo zunaj, ima vsebinski sklop 

'Živa bitja'. Učenci naj bi bili čim več v neposrednem stiku z različnimi ekosistemi (gozd, travnik, 

polje, park, sadovnjak, vrt) ter rastlinami in živalmi v njih. Učenci naj spoznajo pogoje za 

življenje živali in rastlin ter razvoj rastline iz semena. 

 

2.2 Travnik kot učilnica 

Zavedam se, da narava pozitivno vpliva na učence, zato se naše učenje pogosto preseli iz 

učilnice v naravo. 

Predstavila bom eno izmed aktivnosti – opazovanje bližnjega travnika in priprava herbarija. 
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PRIPRAVA NA DELO 

Delo sva z vzgojiteljico načrtovali takole: 

a) CILJI: 

- Spoznajo travnik kot življenjski prostor. 

- Prepoznajo nekaj za naše področje tipičnih vrst rastlin. 

- Prepoznajo in poimenujejo nekaj za naše področje tipičnih živali. 

- Raziskujejo povezanost rastlin in živali. 

- Izdelajo herbarij. 

- Krepijo zaznavanje z več čutili. 

- Urijo socialne veščine (dogovarjanje, upoštevanje drugega, poslušanje). 

b) DEJAVNOSTI 

- Uvod: Kaj že vem? 

- Pridobivanje, uzaveščanje ali utrjevanje pojma travnik. 

- Načrtovanje aktivnosti na travniku. 

- Priprava v učilnici. 

- Delo na terenu. 

- Priprava travniških rastlin za herbarij. 

- Reševanje delovnih listov. 

- Priprava mape za herbarij. 

- Izdelava herbarija. 

- Vrednotenje ob zaključku tematskega sklopa.  

c) DIDAKTIČNI MODEL 

- sodelovalno učenje. 

d) METODE DELA 

- razgovor, 

- razlaga,  

- praktično delo, 

- demonstracija. 
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e) UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI 

Slike travniških rastlin in živali, škatla, plakat, delovni listi, posodice z lupo, travniške 

rastline in živali, lističi z imeni učencev, lopatka, košara, knjige o travniških rastlinah, 

časopisni papir, deske, material za obtežitev, barvni kartoni, beli listi, spenjač.  

 

IZVEDBA DEJAVNOSTI 

Kaj že vem 

- Z vzgojiteljico sva dan pred odhodom na travnik pripravili pare sličic s tipičnimi travniškimi 

rastlinami in živalmi domačega okolja. Vsak učenec je izvlekel eno sličico in razmislil, kaj o 

tej rastlini oziroma živali že ve. Nato je poiskal sošolca, ki ima enako sličico. Drug drugemu 

sta povedala, kaj o živali/rastlini na sličici že vesta. 

- Nato sva na tablo pritrdili plakat, na katerem je bil spodnji del obarvan rjavo. Pari učencev 

so prihajali k tabli. Eden izmed učencev je sličico prilepil na plakat in pri tem upošteval, kje 

ta rastlina raste, oziroma žival živi (rjav del plakata je pomenil zemljo), drugi pa je 

pripovedoval o živali/rastlini na sliki. Učenca sta se dopolnjevala. 

Učenci so prepoznali večino travniških živali in o njih veliko pripovedovali. Nekoliko manj so 

poznali travniške rastline. Težave so imeli predvsem pri poimenovanju trav. V razredu je bilo 

nekaj učencev tujcev/priseljencev, ki so poznali posamezne izraze v svojem jeziku. Tako so 

lahko spoznali slovenske izraze, jih primerjali z maternim jezikom. 

Pridobivanje, uzaveščanje ali utrjevanje pojma travnik 

Učence sva spodbudili, da poimenujejo prostor, kjer živijo rastline in živali, ki so jih nalepili na 

plakat. Znali so ga poimenovati in tudi opisati. 

Načrtovanje aktivnosti na travniku 

Pozvali sva jih, naj si še enkrat ogledajo plakat in se odločijo, o kateri živali ali rastlini bi radi 

izvedeli kaj več. Nalepko s svojim imenom so prilepili k tisti rastlini ali živali, ki jih je še posebej 

zanimala. 

Na osnovi želja učencev sva sestavili načrt aktivnosti na travniku. 

Napovedali sva učni sprehod. 
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Priprava v učilnici 

Naslednje jutro sva pripravili učilnico za delo v skupinah ter učence seznanili z aktivnostmi, ki 

jih bodo izvajali na travniku. Na mize sva razporedili liste z imeni učencev, upoštevajoč njihove 

želje in pripravili material. Učenci so sedli v skupine, kjer so našli listič s svojim imenom. 

Odigrali sva aktivnosti na travniku – potrgali sva vso cvetje, pohodili mravlje … Učence sva 

pozvali, da povedo, katero vedenje ni bilo primerno in naj poskusijo predvideti posledice 

takega vedenja. 

Spregovorili sva o pravilnem odnosu do okolja (kod hodimo, kako nabiramo rastline, kako 

lovimo živali, opozorili na nevarnost nekaterih živali …). Učenci so ob povzemanju pravil 

izpostavili nežnost do živali, ravnanje z njimi v času ujetništva ter vrnitev živali v okolje, kjer so 

jih našli. 

Pred odhodom na travnik sva skupinam podali še zadnja navodila (uporaba pripomočkov). 

Delo na terenu 

Učence sva vodili do bližnjega travnika, ki sva ga dan prej obiskali in si ga ogledali. 

Na cilju sva podajali navodila: 

- »Zaprite oči in poslušajte, če vam travnik kaj pripoveduje! Kaj slišite? 

- Počepnite ob rob travnika in iztegnite roki! Poglejte, ali je pod vašimi rokami kakšna 

žuželka! Če je ni, zaprite oči in s prsti narahlo potipajte travo, cvetlice, prst! 

- Spet opazujte travnik! Zaprite oči in globoko vdihavajte zrak skozi nos! Ali travnik diši? 

- Poiščite na travniku rastlino ali žival, ki ste jo izbrali za opazovanje!« 

Potem so učenci imeli čas za prepoznavanje drugih travniških rastlin. S seboj smo imeli tudi 

nekaj literature, kjer so poiskali poimenovanja za posamezne rastline. Z lopatko smo še 

izkopali nekaj rastlin, vsak učenec pa je nabral vsaj pet rastlin, ki jih bo posušil. 

Vseh živali, ki smo jih imeli na plakatu v šoli, nismo našli, čeprav so bili učenci zagnani in jih 

iskali med travo, pod kamni … Posamezne smo si ogledali v posodicah z lupo. 
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Slika 2: Iskanje travniških živali 

(Avtorica: Aleksandra Gorjup) 

Slika 3: Opazovanje travniških živali 

(Avtorica: Aleksandra Gorjup) 

Čas smo namenili še igri ob robu travnika, saj smo uri spoznavanja okolja povezali s športom 

(hoja do travnika in igre). Po igri smo se dogovorili za delo v šoli. 

Priprava travniških rastlin za herbarij 

V učilnici sva pokazali izdelan herbarij in demonstrirali postopek priprave rastline za sušenje 

med časopisnim papirjem. Med papir vložene rastline smo dali pod debelejšo desko in jo 

obtežili. 

 

Slika 4: Naš travniški šopek 

(Avtorica: Aleksandra Gorjup) 
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Reševanje nalog na delovnih listih 

Naslednji dan smo v skupinah reševali učne liste: 

A – Opazuj rastlino. Na delovnem listu jo pobarvaj in jo po potrebi dopolni. 

B – Opazuj žival. Na delovnem listu jo pobarvaj in jo po potrebi dopolni. 

C – Razmisli, kje je bil naš travnik in na listu poveži s travnikom čim več stvari, ki si jih videl v 

njegovi okolici. 

Č – Izpolni tabelo o doživljanju na travniku (kaj si tipal, slišal, videl). 

Učenci so individualno reševali naloge. Po določenem času so učenci iz posameznih skupin z 

isto nalogo sedli k svojim mizam, pripovedovali o svojih ugotovitvah, se med seboj dopolnjevali 

in ustrezno popravili svoj delovni list. Nato so se vrnili v prvotne skupine in pripovedovali o 

svoji nalogi. 

Sledilo je vrednotenje dela. Z vzgojiteljico sva predstavili kriterije, učenci pa so ovrednotili delo 

po danem kriteriju (pravilno pobarvana rastlina ali žival). 

Priprava mape za herbarij 

Razdelili sva svetlo zelene podlage, na katere so narisali travnik. Risbo so nato prilepili na 

barvni karton ter dodali naslov in ime. V notranjost prepognjenega kartona so dali nekaj belih 

listov in jih speli skupaj. 

Izdelava herbarija 

Rastline, ki smo jih dali med časopisni papir, smo opazovali med sušenjem ter ugotavljali, kaj 

se dogaja (barva, vonj, vlažnost). Posušene rastline smo z lepilnim trakom prilepili v 

pripravljeno mapo ter opremili z zapisom. 
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Slika 5: Ustvarjamo herbarij 

(Avtorica: Aleksandra Gorjup) 

Slika 5: Posušeno rastlino opremimo z zapisom 

(Avtorica: Aleksandra Gorjup) 

 

Pri pripravi herbarija so bili zelo zavzeti in delovni. Svoje herbarije so radi pokazali tudi 

sošolcem in jih nato odnesli pokazat še svojim staršem. 

 

 

Slika 6: Učenci s svojimi herbariji 

(Avtorica: Aleksandra Gorjup) 
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Vrednotenje ob zaključku tematskega sklopa 

Spodbudili sva učence, da so pripovedovali: 

- Kaj sem o travniku izvedel novega? 

- Kaj sem naredil dobro? 

- Želel bi, da bi bilo drugače … 

- Všeč mi je bilo … 

 

3 Zaključek 

Z naravo smo povezani vse svoje življenje. Marsikdo se tega ne zaveda, ne zna ceniti njenega 

pomena in njene lepote. Veseli me, da nisem med njimi in da lahko svoje znanje in ljubezen 

do narave prenašam tudi na moje učence. Učitelji imamo dane vse možnosti, da z učenci 

razkrivamo skrivnosti narave; spoznavamo, kako prijazen in jezen je lahko njen obraz, vidimo 

njeno hvaležnost in zamero. Učimo se sožitja z naravo in tako lažje razumemo njene 

zakonitosti. 

Prav zato se učenje iz naše učilnice neredko preseli na prosto. Čeprav so učenci tega načina 

dela vajeni, se vedno znova razveselijo odhoda v naravo in novih izzivov, povezanih z njo. Tako 

je bilo tudi tokrat. Z vzgojiteljico sva si želeli, da otroci bolje spoznajo rastline in živali s travnika 

ter pogoje za rast rastlin. Pomembno se nama je zdelo, da otroci dobijo čim več konkretnih 

izkušenj v povezavi s travnikom, imena najdenih živali in rastlin ter njihove lastnosti pa so lahko 

preverili v literaturi, ki jo poznajo kot vir informacij. 

Opisane dejavnosti smo izvajali kar nekaj časa. Od obiska travnika do izdelave herbarija je 

preteklo nekje deset dni, da so se rastline posušile in smo jih lahko nalepili v pripravljeno 

mapo. 

Z vzgojiteljico sva bili z opravljenim delom zadovoljni, zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Predvsem naju je razveselilo to, da so učenci veliko spraševali, se drug z drugim pogovarjali in 

iskali odgovore v naravi. Presojali so, katere ugodne življenjske pogoje živalim nudi travnik. Ob 

vprašanju, zakaj je kobilica zelena, metulj pisan, muren pa črn, so se ozrli po travniku in 

razmišljali. Razložili so pomen njihove barve ter zvezo med barvo živali in bivališčem.  
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Povedali smo, da moramo travo kositi. Omenili smo, da jo kosimo večkrat in prišli do 

poimenovanja prve košnje, druge košnje … V tem letnem času bi lahko prihodnjič v dogovoru 

z lastnikom morda opazovali tudi košnjo trave, pri grabljanju in sušenju pa bi tudi učenci lahko 

poprijeli za orodje in pomagali. Za naše učence bi bilo to zagotovo pravo doživetje. Ob tem bi 

našteli pripomočke, orodja ali stroje. Ovrednotili bi pomen travnika in trave kot krme, 

poudarili sožitje travniške združbe. 

Travnik bi lahko primerjali s pašnikom. Ugotavljali bi, zakaj je pomemben vsak od njiju, kaj 

imata skupnega in v čem se razlikujeta … 

Zagotovo bi znanje o travniških rastlinah lahko razširili z zdravilnimi rastlinami ter njihovo 

uporabo, na obisk bi lahko povabili zeliščarko. 

Idej je ob tem tematskem sklopu ogromno, zato poskušam vsako leto kaj spremeniti, oziroma 

dodati kaj novega. 

Učitelji moramo otrokom pomagati najti stik z okoljem in jim vzbuditi radovednost do vsega, 

kar jih obdaja. Želimo jih usposobiti za samostojno miselno delo, ustvarjanje, večjo uporabnost 

znanja in spretnosti. Te cilje lažje dosegamo z neposrednim preučevanjem vsebin s terenskim 

delom, ki omogoča izkustveno učenje. 

Za tak način dela potrebujemo učitelji več časa za pripravo. Zato pa lahko drugače spremljamo 

delo učencev, opazujemo odnose in njihove odzive. Zaradi motiviranosti učencev, aktivnih 

oblik dela, usvajanja nekaterih oblik raziskovalnega dela je to za otroke privlačno in prijazno. 

Spodbuja tudi individualne sposobnosti, sočasno pa omogoča socializacijo za timsko delo. 
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Povzetek 

V prispevku kot primer dobre prakse neformalnega učenja v šoli predstavim izvedbo delavnic 

učenja socialnih veščin in asertivnega vedenja za dijake in študente. Namen delavnic, ki jih na 

Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana izvajamo od leta 2015/16 dalje, je učenje o 

tem, kako izboljšamo odnose z drugimi, kako spoštljivo in jasno komuniciramo ter spoznavamo 

naša ravnanja. Teme delavnic, ki jih odlikuje izmenjava izkušenj vrstnikov, so celostno vedenje, 

asertivno vedenje in govorica telesa, zavedanje in izražanje čustev, soočanje s strahom in 

stresom,… Analiza vprašalnikov ob zaključku delavnic kaže, da so udeleženci skozi individualno 

delo, delo v parih ter voden skupinski razgovor pridobili veščine poslušanja in razumevanja 

sebe in drugih, prepoznavali svoja občutja, čustva, vedenja ter krepili zaupanje vase. Izkazalo 

se je, da delo v skupini pomembno prispeva k motivaciji za učenje socialnih veščin, ki mladim 

omogočajo boljšo socialno opremljenost v vsakodnevnih življenjskih situacijah. 

Ključne besede: delo s skupino, socialne veščine, asertivnost, krepitev moči, pozitivna 

samopodoba 

 

Abstract 

The author presents the example of good practise in the non-formal learning; these are the 

social skills workshops for students at Biotechnical Educational Centre Ljubljana. The 

workshops implemented since 2015/16 have the purpose of learning social skills, i.e. the 

learning how to improve our relationships, how to communicate respectively and clearly and 

how to change the behaviour, that is inadequate for us. The workshop topics covered during 

the past years were the following: choice theory and overall behaviour, assertiveness and non-

verbal communication, emotions, fear and stress management in everyday life. The analysis 

of the questionnaires given to the participants at the end of the workshops showed that the 

students had developed listening skills and a better understanding of other people, had higher 

self-esteem, and were better at recognising their feelings, emotions and behaviour. It appears 

that group work significantly influences and motivates students to learn the social skills that 

make them socially better equipped, allowing them to become more active and lead a better 

quality of life. 

Key words: group work, social skills, assertiveness, empowerment, positive self-image  
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1 Teoretična izhodišča za izvedbo delavnic učenja 

socialnih veščin 

Ideja za izvedbo delavnic za dijake in študente (delavnice smo poimenovali »Vsemu sem lahko 

kos«) se je izvajalkama, socialnima delavkama na šoli, porodila ob vsakodnevnem delu z dijaki 

v svetovalni službi in s študenti v referatu za študente. Ob strokovnem znanju in kompetencah, 

ki jih mladi pridobivajo med šolanjem, sva zaznali potrebo po učenju socialnih veščin, 

asertivnega vedenja ter čustvenih odzivov, kar je mladim v pomoč pri soočanju z 

vsakodnevnimi situacijami v šoli, na delu in v odnosih z bližnjimi. Cilj delavnic asertivnega 

vedenja je učenje veščin za dvig samozavesti, samospoštovanja in spoznavanje lastnih vzorcev 

ravnanja (Petrovič Erlah, Žnidarec Demšar, 1998, 295). Tako mladi kot vsi ostali se preko 

različnih življenjskih izkušenj učimo socialnega dozorevanja in se krepimo. Svet okoli nas se 

ves čas spreminja in življenje je včasih manj, včasih bolj stresno, zato je pomembno, da si 

posameznik izdela strategije spoprijemanja s stresnimi obdobji in težavnimi situacijami 

(Jeriček, 2011). 

Delavnice, ki sva jih izvedli v šolskih letih od 2015/16 do 2018/19 predstavljajo primer dobre 

prakse aktivnega dela z mladimi, spodbujajo aktivno sodelovanje mladih, artikulacijo in 

izmenjavo njihovih izkušenj ter učenja socialnih veščin skozi naklonjen in sodelovan odnos z in 

med mladimi. Pri izvedbi delavnic in delu v skupini z mladimi sva izhajali iz naslednjih 

teoretičnih in praktičnih izhodišč: socialne veščine in asertivno vedenje, krepitev moči 

posameznika in moč skupine ter realitetna terapija in teorija izbire po Williamu Glasserju 

(2007). 

 

1.1 Učenje socialnih veščin in asertivnega vedenja 

Asertivno vedenje pomeni zmožnost izražanja čustev, izbiranja in spreminjanja vedenja, 

uveljavljanja svojih pravic, krepitev samospoštovanja ter razvijanje samozavesti (Petrovič 

Erlah, Žnidarec Demšar, 2004, 38). Povečevanje asertivnosti je usmerjeno v pridobivanje 

zavesti o sebi, zaupanja v svoje zmožnosti in sposobnosti ter pridobivanje spretnosti pri 

ravnanju v vsakdanjem življenju (Petrovič Erlah, Žnidarec Demšar, 2004, 37). 
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Asertivnost izhaja iz angleške besede »assertiveness«, ki pomeni vztrajnost pri določeni stvari, 

(npr. vztrajanje pri pravici); biti asertiven (»be assertive«) pomeni imeti in kazati pozitivno 

zaupanje, gotovost in samozavest. V slovenskem jeziku jo pojasnjujemo s pojmi, kot so 

samozavest, zavedanje svojih sposobnosti, jasna in odprta komunikacija, sposobnost 

spoštljivega zavzemanja zase ter uveljavljanje osebnih interesov na način, ki je koristen za nas 

in neškodljiv za druge (Petrovič Erlah, Žnidarec Demšar, 2004, 16). Asertivnost pomeni 

prepoznati in spoštovati tudi pravice, potrebe, čustva drugih ter razumeti pogled drugega 

(Petrovič Erlah, Žnidarec Demšar, 1998, 300). 

Asertivnost je del treninga socialnih veščin, ki so mladim lahko v oporo pri zahtevnih procesih 

celostne rasti in premagovanju vsakdanjih težav (Metelko Lisec, 2004, 99). Socialni trening 

lahko opredelimo kot pomoč posameznikom ali skupinam pri oblikovanju pozitivne 

samopodobe, razvijanju tistih vrednot in navad, ki so potrebne za odgovorno prevzemanje 

nalog v življenju ter pridobivanje veščin in znanj, ki so posamezniku v pomoč v različnih 

situacijah vsakdanjega življenja (Metelko Lisec, 2004, 102). Etimološka razlaga besede socialni 

je družbeni, nanašajoč se na odnose med ljudmi, lahko pa pomeni tudi družbeno primerno, 

pravilno, usmerjeno k pomoči v stiski. Beseda trening pa pomeni proces za izboljšanje 

zmogljivosti in pripravljenosti za doseganje boljših rezultatov. Socialni trening nakazuje na 

urjenje, izboljševanje na področju družbenih, osebnih in odnosnih področij. Socialne veščine 

so dodatne spretnosti, izkušnje in znanja, ki si jih človek pridobi na socialnem področju 

(Javornik v Metelko Lisec, 2004, 100). 

Soroden pojem je tudi opolnomočenje oziroma krepitev samega sebe (»self empowerment«), 

ki pomeni sposobnost zavestnega vplivanja na to, kar se nam dogaja v odnosu do drugih ter 

za prevzemanje večje odgovornosti zase in za svoje življenje ter zavedanje, da so v situacijah 

možne različne izbire (Metelko Lisec, 2004, 102). 

Mladim socialne veščine pomagajo, da se naučijo bolj kakovostno in manj obremenilno soočati 

z vsakdanjimi situacijami, v odnosih s starši in vrstniki, partnerstvu, izobraževanju, iskanju 

zaposlitve,… Potreba po obvladovanju socialnih veščin sovpada z zahtevami po strokovnem 

znanju. Velik del študentskega osipa je pripisati osebnim težavam mladostnikom in ne 

zahtevnosti samega študijskega programa (Metelko Lisec, 2004, 104, 105). 
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1.2 Krepitev moči posameznika in moč skupinske dinamike 

Koncept »krepitve moči« razumemo kot spodbujanje samostojnosti in delovanja. Ljudem 

pomagamo rešiti težave, da bi si uredili kakovostno življenje v svojem okolju in družbi. To 

delamo skupaj z njimi in se opiramo na njihove obstoječe vire in zmožnosti. Pri delu v skupini 

lahko te možnosti izboljšamo. Krepitev moči nam omogoči, da se srečujemo z ljudmi tam, kjer 

so, se jim pridružimo v njihovem jeziku in z njimi potrjujemo njihove talente, želje, cilje, 

spretnosti (Čačinovič Vogrinčič, 2002). Kot poudarjata avtorici Petrovič Erlah in Žnidarec 

Demšar (2004), uporaba perspektive moči pomeni tudi spremembe v naravi dela in v odnosu 

do udeležencev. Ne osredotočamo se samo na njihove probleme, ampak smo pozorni na 

različne možnosti, ki omogočajo mobilizirati moč udeležencev, talente, znanja, vire, 

sposobnosti. 

Posameznik potrebuje podporo drugih ljudi, ki so mu pripravljeni prisluhniti ter mu s tem 

potrditi njegovo vrednost (Petrovič Erlah, Žnidarec Demšar, 1998, 297). Skupina omogoča 

prostor za pogovore o čustvih in izkušnjah v varnem in podpornem okolju ter priložnost, da se 

srečajo ljudje s podobnimi izkušnjami. Znotraj podpornih skupin prihaja do aktivne podpore, s 

tem, da se posameznika spoštuje in se mu da možnost odločanja in izbire (Petrovič Erlah, 

Žnidarec Demšar, 1998, 298, 299). Prevladujoči procesi v skupini so čustvena podpora, učenje 

prilagoditvenih spretnosti, osebna izpoved, krepitev moči in občutka lastne vrednosti, 

pridobivanje novih izkušenj in izkustveno učenje, soustvarjeno skozi osebne zgodbe ter učenje 

novih metod spoprijemanja z življenjskimi situacijami. Deliti svojo izkušnjo je lahko dragoceno 

orodje za nas in za druge. Mladi v skupini krepijo svojo moč, samopodobo in samozavest ter 

tako izboljšujejo kakovost svojega življenja. 

 

1.3 Celostno vedenje 

V delavnice učenja socialnih veščin sva vključili tudi teoretični koncept celostnega vedenja in 

teorije izbire (Glasser, 2007), ki sva ga preko vaje povezali z vsakodnevnimi situacijami 

udeleženih ter tako ponazorili našo lastno odgovornost za naša ravnanja in razmišljanja. Po 

Glasserju (2007) celostno vedenje sestavljajo štiri neločljivo povezane celote in sicer: 

delovanje (aktivnost, ki jo počnemo v nekem trenutku), razmišljanje (kar mislimo v nekem 

trenutku), čustvovanje (kaj v nekem trenutku občutimo) in fiziologija (telesni odzivi). V 
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življenju skušamo s celostnim vedenjem, zunanji svet, kakor ga zaznavamo, spremeniti v svet, 

ki bi bil čim bolj podoben našemu notranjemu svetu. Pod našim zavestnim nadzorom so 

dejanja in misli in ti sestavini lahko izbiramo. Če želimo spremeniti neko celostno vedenje, 

moramo spremeniti način, kako ravnamo in/ali razmišljamo. Teorija izbire (Glasser, 2007) 

temelji na predpostavki, da lahko izbiramo vse, kar počnemo. S teorijo izbire avtor povezuje 

tudi potrebe, ki predstavljajo našo notranjo motivacijo in nas od rojstva naprej »silijo« v 

nadzorovanje zunanjih dražljajev. Potreb ne moremo tešiti neposredno, temveč le preko 

predstav, ki si jih postopoma oblikujemo v interakciji z okoljem. Izkušnje, ki jih prepoznamo 

kot kakovostne, vključimo v svoj svet kakovosti, v katerem hranimo najpomembnejše slikice 

ljudi, stvari, prepričanj in vrednot in ga dopolnjujemo celo življenje. Vse naše vedenje je vedno 

najboljši poskus, da bi zadovoljili predstave o tem, kar želimo od življenja, s sličicami, ki smo 

jih vložili v naš svet kakovosti (Glasser, 2007).  

 

Slika 1: Celostno vedenje  

(Glasser, 2007) 

 

2 Analiza in evalvacija delavnic učenja socialnih veščin 

Delavnice učenja socialnih veščin z imenom »Vsemu sem lahko kos« s kolegico izvajava od 

šolskega leta 2015/16 dalje. Vsako šolsko leto sva izvedli štiri do pet srečanj, enkrat mesečno, 

po tri šolske ure. Vsako leto posvetiva precej časa in vztrajnosti promociji delavnic in vabilu 
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udeležencev, saj so delavnice prostovoljne ter del obšolskih dejavnosti. Teme delavnic so bile: 

(1) celostno vedenje, (2) čustva ter pomembnost sprejemanje in izražanja čustev, (3) strah in 

tesnoba ter spreminjanje misli in notranjega samogovora, (4) ravnanje s stresom: ugotavljanje 

stresa in strategije spoprijemanja z njim, (5) asertivno vedenje in asertivna govorica telesa. 

Celotni sklop delavnic je v vsakem letu zaključilo pet do šest mladih, nekateri izmed njih so se 

delavnic udeležili več let zapored. 

 

2.1 Namen in cilji delavnic ter metode dela 

Namen delavnic je bilo učenje in pogovor o tem, kako izboljšamo odnose z drugimi, kako 

spoštljivo in jasno komuniciramo ter spoznavamo ravnanja, ki nas osrečujejo/onesrečujejo in 

nova ravnanja, ki ustvarjajo boljše medsebojne odnose. Metode dela so bile: predstavitev 

teoretičnih izhodišč, delo v parih, na konkretnih primerih in izkušnjah ter voden skupinski 

pogovor. V delavnicah je bil večji poudarek na vodenju pogovora in izmenjavi izkušenj mladih, 

manj pa na teoretičnih izhodiščih. Izvajalki sva delavnice vodili z naslednjimi predpostavkami 

(Petrovič Erlah, Žnidarec Demšar, 1998, 24): udeležencem sva predstavili materiale in 

teoretične koncepte posamezne teme, nato pa vzpodbujali aktivno udeležbo, sodelovanje ter 

povratne informacije, vrstniško pomoč, bili sva fleksibilni in pozorni na potrebe in želje 

udeležencev, vzpodbujali sva mlade, da veščine vpeljejo v domače, vsakdanje življenjske 

situacije, jim pri tem zaupali tudi svoje izkušnje ter vzpostavljali varno in prijetno vzdušje v 

skupini. Namen je namreč bil tudi, da udeleženci v varnem okolju pridobijo izkušnjo 

asertivnosti ter povezovanja, skrbijo zase in za druge, izmenjujejo svoje izkušnje in znanja, z 

»močjo skupine« pa krepijo zaupanje vase in svoje potenciale. Dodatno vrednost je 

delavnicam prinesla tudi udeležba tako dijakov kot študentov, pri čemer sva vzpodbujali 

njihovo povezovanje, vrstniško pomoč in izmenjavo njihovih izkušenj. 

 

2.2 Pričakovanja udeležencev 

Pri izboru vsebin sva izhajali iz pričakovanj, ki so jih udeleženci opredelili na prvi delavnici in 

sicer: (1) osebnostna rast, ki vključuje večjo samozavest, samozaupanje, strpnost do sebe, 

boljšo komunikacijo, iskanje ravnovesja, miru, veselja in pozitivnost do sebe ter okolice; (2) 

samozavedanje in samospoznavanje o tem, kako razmišljamo, o naših vedenjskih vzorcih ter 

potencialih; (3) učenje socialnih veščin, kot so boljše sporazumevanje in komunikacija z ljudmi, 
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večja odločenost v izražanju mnenja, večja komunikativnost, poslušanje sogovornikov, 

premagovanje strahu pred ljudmi; (4) povezanost skupine, kar so udeleženci opredelili kot 

medsebojno spoznavanje in krepitev odnosov, medsebojno pomoč, iskreno in prijetno 

druženje, izmenjavo mnenj in izkušenj ter vzpostavljanje pristnih stikov. 

 

2.3 Evalvacija delavnic 

Vsaki delavnici je sledila evalvacija v obliki kratkih vprašalnikov, konec šolskega leta pa še 

poglobljena evalvacija celotnega sklopa delavnic. Udeleženci so izpolnili evalvacijski 

vprašalnik, ki je pomagal ovrednotiti, ali so bila pričakovanja tako s strani udeležencev kot s 

strani izvajalk, dosežena. Spodnja grafa 1 in 2 predstavljata evalvacijo udeležencev delavnic, 

ki sva ga izvedli konec šolskega leta 2016/17. Glede metod dela na delavnicah, so bili 

udeleženci najbolj naklonjeni pogovoru v skupini in individualnemu delu, najmanj pa jim je bil 

všeč teoretični del oziroma predstavitev teme. 

 

 

Graf 1: Mnenje udeležencev o metodah dela (N=5) 

 

Ustrezalo jim je tudi poslušanje, o čemer pričajo naslednji odzivi udeležencev: »Rad slišim 

situacije in mnenja drugih, glede spoprijemanja z različnimi življenjskimi situacijami, čustvi«. 

»Izpostavila bi poslušanje drugih, saj se sama bolj nagibam k poslušanju kot govorjenju«. 
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Graf 2 prikazuje mnenje študentov o tem, katere vsebine na delavnici so jim najbolj pomagale 

v vsakodnevnih situacijah. Trditve, navedene v grafu, so ocenili z ocenami od 1 do 5, pri čemer 

je 1 najnižja ocena in 5 najvišja. 

 

 

Graf 2: Mnenje udeležencev o tem, kako so jim vsebine delavnice pomagale pri 

spoprijemanju z vsakodnevnimi situacijami (N=5) 

 

Odziv mladih kaže, da so jim delavnice v največji meri pomagale, da bolj zaupajo vase, da bolj 

prepoznavajo svoje občutke in čustva, da se počutijo bolj sposobne reševati težave. V pomoč 

so jim bile pri boljšem sporazumevanju z drugimi ljudmi ter izboljšanju odnosov z bližnjimi. V 

manjši meri pa so jim delavnice pomagale pri odnosih v družini ter pri postavljanju ciljev. 

Udeleženci so kot najbolj pozitivno izpostavili izmenjavo izkušenj in mnenj v prijaznem in 

sproščenem vzdušju, kar ponazarjajo naslednje njihove izjave: (1) »so ljudje, ki so ti pripravljeni 

pomagati in nisi sam«, (2) »skupina je zaupen prostor, ki spodbuja pogled vase ter omogoča, 

da vsak deli toliko, kot želi«. 

K odzivom dodajam še naslednje: (1) »Veliko smo se pogovarjali o sebi, o svojih čustvih, 

raziskovali odnose. Tako sem slišala različna mnenja, poglede ostalih na njihove probleme in 
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reševanje le teh …«. (2) »Na delavnici sem naredil velik korak naprej, sam opazim, da se lažje 

in bolj sproščeno vključujem v družbo in situacije, kar je bil zame prej največji problem«.  

(3) »Čar delavnic je bil, da smo udeleženci v vsebine delavnic lahko vpletli tudi svoje trenutno 

počutje. Zanimivo je bilo, kako smo se poslušali in imeli željo drugega razumeti in pomagati«. 

 

3 Zaključek 

Delavnice so potrdile moč skupine, ki je mladim omogočila pogovor, izmenjavo izkušenj ter 

vzpostavila zaupen prostor, kjer so krepili zaupanje vase in v svoje sposobnosti, s katerimi 

lahko iščejo pot iz težav. Dobro vzdušje, energija pozitivno naravnanih ljudi v skupini so 

pomembno pripomogle h krepitvi moči, spoznavanju potencialov in posledično večji kakovosti 

življenja udeležencev. Izkazala se je pomembnost skupinske podpore in izkustvenega učenja 

metod spoprijemanja z življenjskimi situacijami. Delo v skupini je pozitivno vplivalo na 

motivacijo za učenje veščin, ki so po izjavah udeležencev prinesle izboljšanje na osebni ravni 

ter na področju povezovanja in medosebnih odnosov: spoznavanje in spreminjanje vedenj v 

danih življenjskih situacijah, spoznavanje osebnega, avtentičnega odziva na posamezne 

situacije in možnost izbiranja svojih ravnanj in razmišljanj, seznanitev s temeljno predpostavko 

asertivnega vedenja »jaz sem OK, ti si OK«, prepoznavanje in sprejemanje čustev, razumevanje 

drugega ter prevzemanje odgovornosti zase in za svoja ravnanja. 

Prednosti učenja socialnih veščin v zaupnem in varnem okolju skupine so bile: 

̵ spoznavanje in učenje teoretičnih konceptov asertivnega vedenja in veščin, teorije izbire 

(Glasser, 2007) in novih načinov ravnanja skozi individualno in skupinsko delo, 

̵ vrstniška pomoč, povezovanje ter izmenjava izkušenj med dijaki in študenti, 

̵ opolnomočenje oziroma krepitev moči posameznika preko dela v skupini, 

̵ preokvirjanje stisk in težav, ko so udeleženci lastne stiske videli drugače rešljive, 

̵ preventivno delo ter preprečevanje osipništva med mladimi ter identificiranje njihovih 

težav. 

Opažanja izvajalk in evalvacija delavnic kažeta, da učenje socialnih veščin in podporno okolje 

skupine pomembno vplivata na spoprijemanje z vsakodnevnimi življenjskimi situacijami v šoli 

in domačem okolju ter krepita samozavest in pozitivno samopodobo mladega človeka. 
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Prepoznavam pa naslednje pomanjkljivosti: 

̵ Delavnice so bile neobvezne prostovoljne obšolske dejavnosti, kar pomeni, da sva izvajalki 

potrebovali več časa za motiviranje in vabilo udeležencem, pri čemer je bila udeležba na 

delavnicah še vedno nizka. 

̵ Za zaupno in varno skupinsko vzdušje je bilo potrebno več srečanj. Mladi so svoja mnenja 

in izkušnje lažje izražali praviloma po tretjem srečanju. Po enkratni delavnici so udeleženci 

še zadržani in potrebujejo čas, da vzpostavijo medsebojno zaupanje. 

Predlogi za izboljšave in nadaljnje izvajanje: 

̵ V prihodnje želiva nadaljevati z delavnicami socialnih veščin, ker so tako izkušnje 

udeležencev kot najini vtisi potrdili pomembnost pridobivanja in krepitve socialnih veščin 

za bolj kakovostno življenje. Te vsebine bi želeli vključiti tudi v redno šolsko delo (pri dijakih 

to že delno poteka med razrednimi urami), pri študentih pa teh tem v rednem pouku ni. 

Te vsebine bi tako prenašali na večje število mladih. 

̵ Nadgradnjo najinega dela vidiva predvsem v tem, da v skupino vključiva še več dijakov in 

študentov iz različnih okolij in z različnimi življenjskimi izkušnjami ter vzpodbujava 

izmenjavo med-vrstniških izkušenj študentov in dijakov. Ključnega pomena pri 

pridobivanju novih znanj in spretnosti oziroma krepitvi socialnih veščin, je ravno vrstniško 

povezovanje ter prepoznavanje njihovih izkušenj. 

Učenje socialnih veščin v prihodnosti vidiva kot pomembne vsebine, ki poleg splošnega in 

strokovnega znanja, ki ga mladi pridobivajo v srednji šoli, prispeva k celostnemu razvoju 

mladostnika, ki bo v svojem življenju tako bolje opremljen za različne izzive. Kot že poudarjeno 

v prispevku, gre pri učenju socialnih veščin za pridobivanje in krepitev spretnosti ravnanja s 

svojim vedenjem, razmišljanjem in s svojimi čustvi, kar predstavlja pomemben temelj našemu 

učenju, delu ter medsebojnim odnosom in ključ do želenih vedenjskih in miselnih procesov. 
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Povzetek 
Prispevek obravnava pouk v eni izmed afriških osnovnih šol. V Keniji sem poučevala več kot en 

mesec in v tem času prišla do mnogih spoznanj. Šola v Sloveniji se od Kenijske ne razlikuje 

samo v šolskem sistemu, opremljenosti učilnic, sredstvih, ki jih imata na razpolago, temveč 

tudi v pripravljenosti učencev na pouk. Poučevala sem v šoli, ki je bila pri nas značilna v 18. in 

19. stoletju. Učitelj je imel drugačno vlogo, prav tako je bila drugačna tudi interakcija med 

učiteljem in učenci. Še vedno je bilo prisotno fizično kaznovanje, a so učenci kljub temu imeli 

razlog za vsakodnevno prihajanje v šolo. Znanje jim je bilo pomembno. Informacije jim niso 

bile dostopne kot so v današnjem razvitem svetu. Podobne izkušnje sem doživela s 

poučevanjem v tem stoletju, par let nazaj, a na drugi celini. Ali je bil »stari« šolski sistem res 

tako slab? Sama v to nisem več prepričana. V poplavi informacij, ki jih imamo, in tehnologij, ki 

so nam na razpolago, znanje izgublja vrednost. Učence je težko navdušiti ter jim dopovedati, 

da je znanje vendarle pomembno. V tem članku bom predstavila razlike med šolo v Afriki in 

šolo v Sloveniji. 

Ključne besede: Afrika, šola, kazen 

 

Abstract 
The article discusses classes in one of the African primary schools. I was a teacher in Kenia for 

more than a month and in that time, I learned a lot. The school in Slovenia does not only differ 

from the school in Kenia with regard to the school system, classroom equipment and funds 

available, but also with regard to the pupils’ interest in classes. I taught at a school, which 

would be typical for our area in the 18th and 19th century. The teacher had a different role 

and the interaction between the teacher and the pupils was different. Physical punishment 

was present, and yet pupils still had reason to come to school every day. Knowledge was 

important to them. They did not have access to information the way we do in the developed 

world. I experienced something similar teaching in this century, a few years ago, but on a 

different continent. Was the »old« school system really that bad? I am not so sure of it 

anymore. Due to the information overload and the technologies available knowledge is losing 

value. It is hard to motivate pupils and make them understand knowledge is important. I am 

discussing the difference between a Slovenian and an African school. 

Key words: Africa, school, punishment  
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1 Predstavitev teme s teoretičnimi izhodišči 

1.1 Kaj je znanje? 

»Znanje je kategorija, ki je vedno vse zanimala. Vsi bi radi vse znali, vsi čutijo potrebo, da znajo 

[…] Ljudje morajo znati, moči in hoteti ustrezno se odzivati na delovne situacije. To pomeni, 

da morajo biti poleg znanja še sposobni in motivirani hkrati.« (Lipičnik, 1996, 187)  

V SSKJ-ju je znanje opredeljeno kot celota podatkov, ki si jih nekdo vtisne v zavest z učenjem, 

študijem. 

Torej, če povzamemo, je znanje kategorija, ki je zanimiva za vsakogar in je sestavljena iz 

množice podatkov oz. informacij. 

Toda, ali je znanje res zanimivo za vsakogar, in ali so vsi ti podatki ustrezno vrednoteni? 

 

1.2 Znanje in učitelj 

Učiteljeva prvotna naloga je podajanje znanja. Vsakdo, ki se odloči za ta poklic, se potrudi in 

ga skuša podajati čim bolj zanimivo, da so učenci za njegovo pridobivanje čim bolj motivirani. 

Občasno se kljub temu zdi, da trud ni dovolj. Tudi učenci imajo svoje vrednote, med katerimi 

ni znanja. 

B. Jurman zagovarja učenje kot intelektualno delo. Prepričan je, da bi učenec dosegel tak nivo 

znanja, kot mu dopuščajo njegove sposobnosti, če bi ga izvajal s polno zmogljivostjo. Žal pa v 

realnosti ni tako. Učenci v obdobju odraščanja nikoli ne dosežejo takšne stopnje zrelosti, saj 

jim znanje redko pomeni visoko vrednoto. V njihovi glavi se prepleta na desetine motivov, ki 

jih usmerjajo k drugim ciljem in ne k učenju. (1989, 49) 

 

1.3 Podajanje znanja 

Kot vsak učitelj, se tudi sama zavedam, da je moja osnovna naloga podajanje informacij in 

usposabljanje učencev, da znajo te informacije uporabiti. Poleg tega pa je naša naloga tudi 

vzgajanje učencev oz. skrb za njihov celostni razvoj in nenazadnje tudi vrednotenje osvojenega 

znanja učencev. 

Učitelji morajo pridobiti povratno informacijo o stopnji doseganja znanja, spretnosti in veščin 

že med samim vzgojno-izobraževalnim procesom. […] S preverjanjem se spremlja 
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napredovanje dijakov, ugotavlja se raven doseganja ciljev in odkriva vrzeli v znanju. (Zupanc, 

2007, str. 10) 

Informacije oz. znanje se podajajo na različne načine: interaktivno, s prikazom filmov, 

reševanjem nalog, frontalno, s pomočjo plakatov ipd. Učenci pridejo do novih spoznanj tako, 

da se jih naučijo neposredno iz učiteljeve razlage, ali pa jih »odkrijejo« sami, ter tako po mojem 

mnenju pridobijo informacije oz. znanje, ki je trajnejše in učinkovitejše. Seveda pa je takšno 

podajanje informacij oz. znanja značilno za razvitejše države. Samoumevno nam je, da imamo 

na razpolago računalnike ter takšne in drugačne pripomočke, s katerimi učno snov 

ponazorimo in približamo mladim nadobudnežem. V nekaterih državah lahko o takih stvareh 

samo sanjajo. 

 

2 Osrednji del prispevka 

2.1 Šolstvo v Keniji 

Ena od držav, kjer živijo v drugačnih razmerah, je tudi Kenija. Leta 2014 sva s prijateljico imeli 

priložnost za dober mesec poučevati na Marianna Glorious Academy, privatni osnovni šoli v 

vasici Mtwapa na vzhodu države. 

Čeprav sem bila najprej skeptična glede poučevanja na privatni šoli, sem bila na koncu vesela, 

da sem se za to odločila. V javni šoli, kjer je ogromno učencev in zelo malo učiteljev (na 

približno sto učencev le dva), bi bil učinek in uvid v njihov sistem izobraževanja slabši. Tam so 

učenci v šoli skoraj izključno zaradi obroka hrane. Učitelji so bolj namenjeni varstvu učencev 

in občasno tudi njihovi vzgoji. Podajanje znanja, ki naj bi bila njihova prvenstvena vloga, pa je 

skoraj nepomembno. 
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Slika 6: Vhod v šolo 

(Lastni vir) 

Slika 7: Šolsko dvorišče 

(Lastni vir) 

 

Na šoli sem poučevala matematiko, športno vzgojo in imela ure, kjer smo se pogovarjali o 

Sloveniji, Afriki, razlikah, kulturi, običajih ipd. 

Potrebovala sem nekaj časa, da sem se navadila na njihove razmere in sistem. Poučevati brez 

računalnika, plakatov, kopirnega stroja in podobnih pripomočkov je izziv. Učenci so imeli le 

zvezek (enega za vse predmete), pisalo in učbenik, ki je bil skupen več učencem in je bil last 

šole. 

Ne bom pozabila njihovih pogledov, ki so kar žareli, ko so zagledali barvice. Najprej niso bili 

prepričani, ali jih lahko uporabljajo, a so se pozneje od njih le stežka ločili (seveda sva nekaj 

različnih pisal s pomočjo donatorjev pustili v njihovo trajno last). Prav tako ne bom pozabila 

trenutka, ko sem jim razdelila učne liste. Pisala sem jih cel večer, saj sem jih morala napisati 

za vsakega učenca posebej. Ko pa sem jim jih razdelila, so me samo začudeno gledali. Nato so 

vprašali, če smejo nanje pisati. Takrat sem bila verjetno začudena jaz. Barvanje in gledanje 

barvnih slik je v njihov vsakdan prineslo ogromno hvaležnosti in sreča učencev je bila že ob 

takšnih majhnih pozornostih neopisljiva. Naj omenim tudi, da so imeli krede za pisanje na tablo 

le v beli barvi. 

Podajanje znanja je frontalno, podobno kot je bilo pri nas v prejšnjem stoletju. V izogib 

monotonosti moraš pokazati precej kreativnosti. Vendar sem ves čas poučevanja na omenjeni 

šoli imela občutek, da se mi z monotonostjo ni treba obremenjevati. Učenci hodijo v šolo iz 

čisto drugačnih razlogov kot pri nas. V šolo ne hodijo, ker morajo, ampak ker želijo. Ne učijo 

se, ker se morajo, ampak ker želijo imeti čim več znanja, želijo biti izobraženi, vedeti čim več o 
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vsem, imeti poklic, biti uspešni itn. Na koncu pa tudi želijo pomagati svojim staršem, želijo 

imeti streho nad glavo ... želijo preživeti. 

 

 

Slika 8: Mlajši učenci v šolskih uniformah 

(Lastni vir) 

 

Slika 9: Starejši učenci v učilnici 

(Lastni vir) 
 

Zanimivo je, da ne poznajo drugačnega pristopa k poučevanju. Ko sem poskusila z delom v 

skupini, so me najprej samo gledali. Niso vedeli, da se lahko učijo drugače. Počasi so dojeli, da 

je lahko učenje bolj zabavno. Kako zanimivo jih je bilo opazovati, ko so po skupinah reševali 

kakšen matematični primer in tekmovali, kdo ga bo rešil hitreje. Zadovoljstvo je bilo 

neopisljivo. 

Tudi sicer je pouk tam potekal precej drugače. Pričeli smo ob 7.00 zjutraj. Brez zamujanja. 

Seveda je bilo do najinega prihoda zamujanje (tudi učiteljev) neizogibno. Kmalu so sprejeli 

najin način dela, ki zamujanja nikakor ni vključeval. Učenci so čakali v razredih, ponavljali snov 

ter bili pripravljeni na absorbiranje novega znanja. Pouk je trajal precej dlje (do 17.00), ure so 

bile 5 minut krajše, med poukom pa so imeli tudi mašo (vera ima pri njih pomembno vlogo), 

debatne krožke, čas za sprostitev ipd. Pouk je potekal od ponedeljka do sobote. Mnogo 

učencev je bilo v šoli zaradi malice, ki jim jo je zagotavljala šola. V osnovni šoli so takrat še 

vedno obiskovali osem razredov. 

Učenci so nosili uniforme. Vsaka šola je imela svojo barvo uniforme. Učitelje so spoštovali, 

kljub temu, da so bili nekateri le nekaj let starejši od njih (nekateri stari le 18 let). Tudi meni 

niso dovolili, da bi si sama premaknila oz. prenesla stol na drugo mesto, kadar smo imeli 

kakšne aktivnosti. Prav tako so, še preden sem sama ugotovila, da mi primanjkuje kred, šli po 

nove. Pomagali so tudi pri vseh ostalih opravilih. Bili so zelo olikani. Besede, kot so hvala, 
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prosim in oprosti so bile pogosto izgovorjene. Po dosedanjih izkušnjah poučevanja žal 

velikokrat opažam, da so te besede nemalo učencem naših šol težko izgovorljive. 

Pred začetkom pouka in ob vstopu učitelja v razred je bila čista tišina. Učenci so vstali in mirno 

počakali na učiteljev znak, da lahko sedejo. Nato so vedoželjno poslušali razlago in glasno 

ponovili snov prejšnjih ur. 

 

Tabela 2: Vsakodnevni okvirni potek pouka 

URA AKTIVNOST 

6:45 Prihod v šolo 

7:00-7:40 1. ura 

7:40-8:20 2.ura; (pon in pet: šolski zbor) 

8:20-9:00 3. ura 

9:00-9:40 4.ura; (pon in pet: športna vzgoja) 

9:40-10:10 Odmor 

10:10-10:50 5. ura 

10:50-11:30 6. ura 

11:30-12:10 7. ura 

12:10-12:50 8. ura 

12:50-13:20 Kosilo 

13:20-14:00 9. ura (pet: maša do 14:30) 

14:00-17:00 Razne aktivnosti, učenje, debate, igre z žogo … 

17:00 Odhod domov 

 

Poučevala sem v njihovem uradnem jeziku – angleščini. Uradni jezik je tudi svahili, ki pa ga žal, 

razen par besed, nisem usvojila. 
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Poleg vsega, kar sem videla kot pozitivno, pa sem kljub temu opazila, da sicer hrepenijo po 

znanju, vendar se ne učijo z razumevanjem. Hočejo torej absorbirati veliko količino informacij, 

a teh na koncu ne znajo »pravilno« uporabiti. 

Znanje pridobi svojo končno veljavo in ceno šele, ko ga lahko ljudje ustrezno uporabijo pri 

svojem delu (Lipičnik, 1996, 188). 

Vemo namreč, da količina informacij ni tako pomembna kot produktivnost oz. kvalitativni vidik 

znanja (= uporabnost informacij). Pomemben je tudi način podajanja informacij oz. znanja. 

»Ugotovljeno je, da različna ljudstva ne dojemajo sveta okoli sebe na enak način. Človek 

zahodnoevropske kulture dojema stvari okoli sebe predvsem na vizualen način, medtem ko 

človek afriške kulture dojema svet bolj avdio-taktilno (Trstenjak). V prvem primeru spoznava 

človek svet s pomočjo vidnih vtisov […], v drugem primeru pa slušno in tipno (glasovi, tipni 

občutki).« (Jurman, 1989, 43). Torej jim tam za lažjo predstavo manjkajo predvsem tipni 

občutki. 

Veliko stvari se naučijo na pamet. Vzrok za to lahko pripišemo pomanjkanju pripomočkov, ki 

bi jim dali uvid v, na primer, človeško telo, druge dele sveta ipd. ter s tem razumevanje vseh 

informacij, ki jih prejmejo. Živijo tam, vedo kako je pri njih, tam poznajo vse, a kaj drugega je 

zanje nerazumljivo. Saj niti ne morejo vedeti oz. razumeti, če o nečem samo slišijo – pogosto 

tudi učitelji, ki jih o tem poučujejo. V privatnih šolah, za katere bi menila, da jim finance ne 

predstavljajo težav, se večina financ, ki jih dobijo od učencev (kar je glavni vir dohodka), porabi 

za hrano. Nekaj malega, kar jim ostane, pa navadno uporabijo za vzdrževanje učilnic. Le redko 

se zgodi, da lahko investirajo v učne pripomočke. Tako so šole in njihov standard tam močno 

odvisne od donatorjev. V razvitih državah pa na primer v primerjavi z afriškimi porabijo 

približno petino bruto domačega proizvoda za proizvodnjo in širjenje znanja (povzeto po 

Blatnik, 1996, 205). 

Kljub temu se vedno bolj zavedamo, da bomo v našem šolstvu morali uvesti spremembe. »Po 

mnenju P. Druckerja so zahteve za šolo prihodnosti naslednje: 

- Morala bo zagotoviti univerzalno pismenost, ki bo višja od tiste, ki jo zagotavljajo danes.  

- Pri vseh učencih (na vseh ravneh in pri vseh starostih) bo morala zagotoviti motivacijo za 

učenje in disciplino za doživljenjsko učenje. 
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- Morala bo biti odprta za vse, tako za visoko izobražene ljudi kot za tiste, ki v mladosti 

niso nadaljevali šolanja. 

- Morala bo ponuditi oba vidika znanja – kot snov in proces, kot znati in vedeti. 

- Izobraževanje ne bo več monopol šol. V ta proces bodo v pokapitalistični družbi vključeni 

gospodarstvo, vladne agencije, neprofitne organizacije, ki bodo skupaj s šolami 

sodelovale z delojemalci in delodajalci.« (Blatnik, 1996, 205) 

 

 

Slika 5: Urejenost učilnic in pripravljenost 
na pouk  

(Lastni vir) 

 

Slika 6: Zbornica  
(Lastni vir) 

 

2.2 Kazen 

Čeprav sem učila v šoli, katere sistem je podoben sistemu šolstva, ki so ga obiskovali naši dedki 

in babice, nisem pomislila na kaznovanje. 

Dejstvo, da še vedno izvajajo disciplinske ukrepe, me je šokiralo. Otroci so kaznovani, če na 

primer kaj pozabijo, se ne opravičijo pravočasno, ker nimajo oblečene uniforme ipd. 

Za kazen ne klečijo z golimi koleni na zrnju koruze, ampak so kaznovani s palico. 

Zanimivo je, da otroci ne čakajo na učitelja, da ugotovi, kaj so naredili narobe. Sami se počutijo 

krive ter prinesejo palico k učitelju, se opravičijo in zahtevajo kaznovanje. Prav to sem doživela 

tudi sama. Učenec mi je prinesel palico, saj je pozabil domačo nalogo. Pred mano je čakal, da 

bo kaznovan. Seveda ga nisem kaznovala. 

»Če v zgodovini pedagoških idej iščemo neko stalnico v zvezi z vprašanjem, kakšno vlogo ima 

v vzgoji kazen, je to zagotovo ugotovitev, da se v vzgoji nujno srečamo s situacijami, ko 

moramo vzgajani osebi jasno pokazati, da je neko ravnanje neprimerno. To storimo na način, 
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da dejanje obsodimo, s tem pa vzgajani osebi na tak ali drugačen način pokažemo, da njenega 

ravnanja ne odobravamo.« (Kroflič, 2011, str. 13) 

Tukaj pa se v naših šolah začne umetnost, saj imam občutek, da »običajne« kazni ne zaležejo 

več. Vzrok za to je verjetno, da v »sodobnih« šolah učenci hodijo v šolo, ker morajo, in ker so 

jim tako rekli starši. To pa je očitna razlika v primerjavi z afriško šolo. 

Dodala bi, da so v tem kratkem opisu zajete izkušnje, ki sem jih pridobila leta 2014. Verujetno 

se je tudi v njihovem šolstvu že marsikaj spremenilo. Upam, da na bolje. 

 

3 Zaključek 

Po vseh teh izkušnjah menim, da je vprašanje, ali je znanje vrednota, odvisno od situacije, 

učencev itn. Sama definitivno menim, da je. Vendar žal prenekateri učenci naših šol tega ne 

vidijo tako. Šolo dojemajo kot nujno zlo. 

Pri poučevanju v Afriki sem opazila, koliko jim informacije oz. znanje pomenijo, ter kako željni 

so se učiti in pridobivati informacije, iz katerih pa se žal le redko razvije znanje. Kako hvaležni 

so za vse majhne, nam samoumevne stvari. Upam si trditi, da je tam znanje vrednota. Če 

pogledamo v SSKJ, je pojem vrednote podan kot nekaj, čemur nekdo priznava veliko načelno 

vrednost in mu zato daje prednost. To sem tam občutila ne samo od otrok, ampak tudi od 

starejših, ki so z veseljem vsrkavali novo znanje. 

Poleg tega menim, da pri nas vsa tehnologija, nazornejši prikazi ipd. razvajajo učence. 

Mnogokrat ne znajo sami raziskovati in izbrskati pravih podatkov. To ni samo problem 

učencev. Veliko informiranih ljudi ne ve, kaj početi z vsemi podatki. Primanjkuje nam ljudi z 

znanjem, ki bi vedeli, kako uporabiti vse informacije. 

V današnjem času se spopadamo s številnimi kemičnimi in nekemičnimi zasvojenostmi. Nikjer 

pa se še ni obravnavala zasvojenost z znanjem (povzeto Kramli, 2017). Preveč je balasta, torej 

informacij, ki so same sebi namen. S tem se izgublja vrednost novega znanja. Čeprav, če 

pogledamo drugače, je svet neverjeten, in smo lahko hvaležni, da imamo dostop do vseh 

informacij. Torej, naučiti se jih moramo poiskati in razbrati prave, vse nepotrebne pa odmisliti. 

Prav to bi morali naučiti tudi učence/dijake in takrat bom morda dobila občutek, da je tudi za 

večino naših učencev znanje vrednota. 
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Osnovna šola Slivnica pri Celju 

POŠ Loka pri Žusmu 

 

 

Frida Gubenšek 

 

 

 

 

NOČ PRAVLJIC 

 

A NIGHT OF FAIRY TALES 
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Povzetek 

Branje predstavlja pot do informacij in znanj ter pomembno vpliva na osebni razvoj 

posameznika. Je nadvse pomembno, saj ga človek potrebuje na vsakem koraku, zato se mu v 

šoli, kjer se bralni koraki večine otrok pravzaprav pričnejo, daje velik poudarek. Učitelji 

nenehno iščemo nove metode, s katerimi spodbujamo otroke k branju, saj je nekaterim branje 

v veselje, drugim pa predstavlja precejšnje težave. Predstavljam projekt Noč pravljic, ki je v 

naši šoli že tradicionalni dogodek. Z njim privzgajamo otrokom veselje do branja, širimo bralno 

kulturo naših bralcev ter poudarjamo pomen branja za kvalitetno preživljanje prostega časa. 

Hkrati nam omogoča medgeneracijsko povezovanje, druženje, prenašanje znanj, izkušenj drug 

na drugega, gibanje ter krepitev temeljnih človekovih vrednot, kot so samostojnost, strpnost, 

odgovornost, spoštovanje, razumevanje, pomoč, sprejetost in druge. 

 

Ključne besede: branje, pomen branja, bralna značka, pravljice, Noč pravljic 

 

 

Abstract 

Reading presents the way to the information and knowledge and it significantly affects on the 

individual growth. It's incredibly important because the person needs it on every step, 

therefore it is given a great emphasis at school, where reading steps actually begin. Teachers 

constantly look for new methods to encourage children to read. It gives great pleasure to some 

children but it presents relatively large difficulties to the others. Today I am presenting you 

the project Noč pravljic (A Night of Fairy tales) which has already been a traditional event in 

our school. With this project we impart love for reading, expand the reading culture of our 

readers and emphasize the meaning of reading for good quality of spending free time. At the 

same time it enables intergenerational integration, socialising, transferring knowledge and 

experiences on each other, movement and strengthening of basic human values, such as 

independence, tolerance, responsibility, respect, understanding, help, acceptance and others. 

 

Key words: reading, meaning of reading, reading badge, fairy tales, a night of fairy tales 
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1 Predstavitev dejavnosti s teoretičnimi izhodišči 

Branje je potovanje od črke do besede, od besede do povedi, od povedi do zgodbe, ki nam 

odkriva pomene. Je sanjarjenje, je vstopanje v svet domišljije, ki si ga delita bralec in avtor. 

Kako enostavno in obetajoče! Toda pri svojem pedagoškem delu v razredu se vsako leto 

srečujem s posameznimi učenci, ki jim je branje muka, dolgočasna zadeva, velika težava. 

Pogosto je potrebno veliko takšne in drugačne spodbude, da te mlade bralce pripravim k tej 

dejavnosti, s katero se srečujejo prav na vsakem koraku svojega življenja in jim pravzaprav 

odpira vrata do znanj o skoraj vsem, kar je pomembnega na svetu. 

 

1.1 Branje in pomen branja za mladega bralca 

Kaj je torej branje? Splošna definicija branja je: »Branje pomeni razpoznavati črke (grafeme) v 

pisani ali tiskani obliki (ki jih izgovarjamo ali ne), prehajanje z očmi čez to, kar je napisano ali 

natiskano, sprejemati informacije (sporočila) iz besedil, razumevati sporočila besedila, 

doživljati sporočila besedila, prenesti znake pisanega besedila v slušne znake (znake 

govornega jezika). Branje je komunikacijski proces, v katerem besedilo prenaša sporočilo, 

bralec pa ga sprejema. Pogoj odvijanja komunikacijskega procesa pa je skupna koda oz. 

usklajenost bralčeve kode in kode besedila.« (Brezigar, 2011, 5) 

»Branje literature je za bralca zahtevno domišljijsko in čustveno početje, je igra, ki se jo igrata 

avtor in bralec tako, da avtor s svojimi besedami, kot s kamenčki, ki padajo v vodo, sproža 

koncentrične kroge bralčeve domišljije, ki kot vodni valovi okrog mesta, kamor je padel 

kamenček, avtorjevo besedo, avtorjevo spodbudo ovijejo z bogastvom svoje domišljijske 

energije.« (Kordigel in Saksida, 1999, 13) 

Paul Kropp (2000) navaja, da je branje in učenje branja življenjski proces, pri katerem ne gre 

samo za dekodiranje 25 simbolov, temveč za bralčevo aktivno oživljanje avtorjevega besedila. 

Pravi, da je branje zelo zahteven duševni proces, ki je imenitna telovadba za možgane in nas 

vse življenje ohranja duševno čvrste in prožne. 

Ob branju teh in drugih definicij različnih avtorjev lahko nekako povzamem, da se pojavljajo 

razlike pri njihovih interpretacijah, vsi pa so si enotni, da gre pri branju za medsebojno 

vplivanje številnih procesov, ki jih določajo različne sposobnosti. 
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Seveda me je zanimalo, kaj menijo o branju in njegovem pomenu moji učenci. Navajam nekaj 

njihovih izjav: 

»Branje mi je domišljija, če je knjiga zame zabavna. Branje je pomembno za šolo in za nadaljnje 

življenje, včasih je žalostno in dolgočasno, kdaj pa tudi zanimivo, smešno in veselo. Branje mi 

je užitek, gre mi dobro. Branje mi je pomembno in mi je v veselje. Je pomembno, ker bom 

postal vedno boljši bralec. Nimam rad branja, a vem, da je pomembno za življenje. Branje mi 

pomeni veselje do knjig. Ko berem, mi je muka, čeprav je včasih kakšna knjiga dobra.« 

Ugotavljam, da se večina učencev v mojem razredu (kombinirani oddelek četrtošolcev in 

petošolcev) zaveda, da je branje nadvse pomembno, da radi berejo. Seveda so v razredu tudi 

učenci, ki branje sprejemajo negativno, saj imajo pri tem takšne in drugačne težave. Ti 

pozabljajo, da tudi za branje velja, da vaja dela mojstra. Na to jih pogosto opozarjam, a žal je 

njihov popoldanski spremljevalec prepogosto računalnik ali mobitel, ki bi ga lahko spretno 

uporabili tudi za branje, ampak jih bolj pritegnejo računalniške igrice. 

Branje je za mladega bralca nadvse pomembno, saj prinaša pozitivne učinke na njegov 

vsestranski razvoj (jezikovni, socialni, osebnostni ter razvoj domišljijske dejavnosti), ki mu 

omogoča uspešnejše delo in kakovostnejše življenje. Prav zaradi tega je treba branje v obdobju 

odraščanja otrok še posebej razvijati in poudarjati, saj slabo razvite bralne sposobnosti zavirajo 

razumevanje besedil v učbenikih, otrok tako ne more iz besedila razbrati oziroma poiskati 

pomembnejše informacije, težje se nauči učno snov in tako pogosto dosega slabši učni uspeh. 

Interes za branje mu tako upada, s tem pa se mu zmanjša dostop do znanja in do širše človeške 

izkušnje, tudi do poučne in leposlovne literature (Kropp, 2000). 

Branje ima torej: 

̵ največji pomen za razvoj vsestranske pismenosti in mišljenja, 

̵ prispeva k temu, da bralec obvladuje vsakdanje situacije in probleme, 

̵ vpliv na otrokov moralni razvoj in mu omogoča izgradnjo vrednostnega sistema,  

̵ pomemben vpliv na razvoj domišljije, ustvarjalnosti in otrokove samopodobe, 

̵ pomembno vlogo pri otrokovi socializaciji in lažjem vstopanju v njegovo kulturno okolje. 

Zato moramo pomen branja ozaveščati pri učencih in tudi starših. Starši so tisti, ki lahko otroku 

pri branju najprej priskočijo na pomoč, saj vemo, da je učenje branja zahtevno in obsežno delo. 

Pomagajo mu usvojiti bralno tehniko: spoznati črke, se naučiti črke oziroma glasove povezati 
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v besede, povezovati besede v podobe, ki mu nekaj pomenijo, nato pa ga spodbujajo, da bere 

hitreje, širi besedišče, preleti besedilo in izlušči bistvo, se miselno odziva na besedilo … Da bo 

otrok postal pravi bralec, mu starši morajo glasno brati, se z njim pogovarjati o branju in 

prebranem. Otroku morajo omogočiti čas za branje in ga poslušati, kako bere. Kupovati mu 

morajo knjige ali si jih izposojati, seveda takšne, ki so primerne njegovi razvojni stopnji. Tako 

skupaj preživljajo zabavne in zanimive urice, hkrati pa so starši otroku zgled odraslega bralca 

in zanimanja za knjige. Toda ključnega pomena je dejstvo, da so ravno starši tisti, ki morajo 

otroku razumno omejiti gledanje televizije in igranje računalniških videoigric, če želijo, da bo 

njihov otrok postal bralec za vse življenje (Kropp, 2000). 

V šoli imamo pri branju seveda ključno vlogo učitelji, ki učence spodbujamo k branju, skrbimo, 

da razvijajo bralne sposobnosti, si tako širijo besedni zaklad, besedila hitreje ter lažje razumejo 

in se nanje odzivajo. Seveda je naša naloga tudi ta, da pripravljamo učence na zahtevnejše 

branje v naslednjih razredih, še posebno na predmetni stopnji, kjer se srečujejo z vsebinsko 

zahtevnejšimi in daljšimi besedili. 

 

1.2 Bralna značka 

Poučujem v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju in pri svojem delu uresničujem cilje 

učnega načrta, kjer je zapisano, da: »Učenci v tem obdobju sprejemajo, razčlenjujejo in 

vrednotijo svoji starosti, sporazumevalni in spoznavni/domišljijski zmožnosti, izkušnjam in 

interesom ustrezna neumetnostna in umetnostna besedila ter tvorijo govorjena in zapisana 

besedila; tako dejavno razvijajo sporazumevalno, spoznavno in ustvarjalno zmožnost ter 

uzaveščajo temeljne razlike na ravni sprejemanja neumetnostnih in umetnostnih besedil ter 

na ravni tvorjenja besedil, pri tem sistematično razvijajo vse sestavine sporazumevalne 

zmožnosti.« (Učni načrt, 2011, 4-5) 

Zgoraj navedeni cilji zvenijo zelo strogo, resno in zahtevno, le kako jih uresničiti, ko pa se v 

razredu nahaja toliko različnih glavic s tako različnimi sposobnostmi, zmožnostmi, interesi, 

željami … Še dobro, da lahko v pouk vključim prostovoljne dejavnosti, kot je tudi bralna značka.  

Bralna značka navdušuje že najmlajše otroke v vrtcih, ki berejo skupaj s starši, sorodniki ali 

vzgojiteljicami. Navdušuje tudi osnovnošolce, saj jih mnogo prejme naziv zlati bralec/zlata 

bralka, mnogo jih prejme bralno priznanje, širi se med srednješolce ter tudi odrasle. Mladim 
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bralcem in nam mentorjem pušča pri izbiri knjig prosto izbiro, tako si otroci lahko izberejo 

knjigo, ki si jo res sami želijo prebrati. Pogosto se tukaj čuti vpliv sošolcev, prijateljev, ki 

določeno knjigo preberejo in jo predlagajo drugim. Tudi takšna izbira se mi zdi prava, saj tako 

izmenjajo svoje poglede in razmišljanja o prebranem. Seveda je pomembna tudi vloga 

mentorjev, ki v tej množici knjig na knjižnih policah svetujemo bralcu pri izbiri. Menim, da je 

bralna značka namenjena temu, da otroci znajo vrednotiti knjigo, jo uporabljati za to, da z njo 

rastejo, se bogatijo, ob njej uživajo, se veselijo. Tako jim tudi sama nikoli ne predpišem 

seznama knjig, ki bi jih naj prebrali, temveč se dogovorimo, da v toku šolskega leta preberejo 

štiri knjige po svojem izboru in njeno vsebino na kratko predstavijo sošolcem pri uri 

slovenščine. Po predstavitvi pripovedovalec izrazi svoje mnenje o prebrani knjigi, sošolci mu 

zastavijo še kakšno vprašanje o knjižnem junaku, vsebini ipd. Ob začetku šolskega leta se k 

bralni znački prijavijo vsi učenci našega razreda, a je na koncu ne dosežejo vsi. To šolsko leto 

so jo učenci 4. razreda osvojili 100 %, učenci 5. razreda pa 87 %. S takšnim rezultatom sem 

lahko zadovoljna, še posebej zato, ker so v ta odstotek všteti učenci z večjimi bralnimi 

težavami. 

Ob koncu šolskega leta, v mesecu maju, se z učenci naše šole odpeljemo na centralno šolo, 

kjer se udeležimo zaključka bralne značke. Na prireditvi se srečujemo in spoznavamo s 

slovenskimi pesniki in pisatelji, ki nam pripovedujejo o svojih prvih začetkih pisanja, o svojem 

življenju in delu. Prireditev popestrimo tudi s kulturnim programom. Ob vrnitvi s prireditve so 

učenci še posebej ponosni na knjigo, v katero se je podpisal izbrani pisatelj oz. pesnik in mnogi 

so mnenja, da bo ta prva na njihovem bralnem seznamu. Ob prejetju bralnega priznanja se 

razveselijo, jaz pa se veselim predvsem tega, da so brali zaradi lastne želje po branju. Tako 

lahko z gotovostjo trdim, da z bralno značko privzgajamo otrokom ljubezen do knjige. 

Seveda pa kot učiteljica nenehno iščem načine motiviranja otrok, s katerimi bi jim vzbudila 

željo po branju, knjigi in v nadaljevanju predstavljam enega izmed njih. 

 

2 Opis dogodka Noč pravljic 

»Če hočete, da bodo vaši otroci inteligentni, jim berite pravljice. 

Če želite, da bodo še inteligentnejši, jim berite še več pravljic.« Einstein 
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2.1 Pravljice 

Pravljica je domišljijska pripoved, namenjena otrokom kot tudi odraslim. Priljubljena je med 

otroki in mladostniki, seveda pa so v vsakem razvojnem obdobju za otroke primerne drugačne 

pravljice, ki se razlikujejo glede na vrsto in temo. Za otroka so življenjskega pomena, saj 

bogatijo njegovo življenje in ga obdajajo s čudežnostjo, čeprav se otrok ne zave, s čim so ga 

očarale. 

»Pravljice so osnovni način za otrokov razvoj, kjer lahko otroci ob njihovem poslušanju ali 

branju postopoma razvijajo in razumejo svoj osebni in domišljijski svet. Otroci v svojem 

življenju potrebujejo pravljice, da se nekaj naučijo o sebi, o drugih ter o tem, kaj/kdo bodo 

postali, ko bodo odrasli. Zgodbe so postale temelj njihovega čustvenega in intelektualnega 

razvoja, še posebej v obdobju zgodnjega otroštva.« (Cooper, 1993, 9-10) 

Če morda pomislim, da pravljica ne sodi v ta otrokov sodobni svet, svet prepoln različne 

tehnologije, se motim, kajti pravljica je ena od možnih poti, ko lahko otrok prestopi od 

utesnjenega realnega sveta v svet, kjer je vse polno skrivnosti, nevsakdanjih junakov, povezav, 

odnosov, rešitev, spletk, stopi v čustveno obarvan in dinamičen svet. Vse to je njegov svet, v 

katerem je vesel, svoboden in ustvarjalen. 

Moji učenci zelo radi segajo po pravljicah. Berejo jih pred poukom pri jutranjem varstvu, med 

samim poukom pri uri slovenščine, če pa poteka bralni teden, berejo pravljice ali druge knjige 

pri vseh učnih predmetih 15 minut. Seveda jim glasno berem tudi sama, ne le pri obravnavi 

učne ure slovenščine, temveč tudi pri ostalih predmetih, pogosto v jutranjem varstvu ali 

podaljšanem bivanju za popestritev dneva. 

Ravno zaradi priljubljenosti branja pravljic so bile pravljice osrednja tema našega dogodka. 

 

2.2 Noč pravljic 

Zakaj sem dogodek poimenovala ravno Noč pravljic? 

Preprost odgovor. Ker brez pravljice ni otroštva, ker brez pravljice ni šole, ker brez pravljice ne 

moremo noči preživeti v šoli! Tako smo v naši šoli že tretje leto izvedli Noč pravljic. Kot 

koordinatorica tega dogodka vselej odgovorno in premišljeno načrtujem dejavnosti, ki ta 
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dogodek še dodatno popestrijo. Pogosto upoštevam tudi predloge in želje učencev, če so 

realni in jih lahko realiziramo. 

Cilji dogodka so: 

̵ razvijati otrokom veselje do branja,  

̵ širiti bralno kulturo naših bralcev,  

̵ poudarjati pomen branja za kvalitetno preživljanje prostega časa, 

̵ medgeneracijsko povezovanje, prenos znanja, 

̵ razvijanje temeljnih človekovih vrednot, kot so samostojnost, strpnost, odgovornost, 

̵ spoštovanje, razumevanje, pomoč, sprejetost in druge. 

 

Potek dogodka 

Vsako leto se je dogodek pričel v petek popoldan, okrog šeste do sedme ure zvečer, ko smo se 

zbrali pred šolo. Starši so se poslovili od svojih otrok (učenci od 3. do 5. razreda), ti pa so se 

napotili v šolsko telovadnico, kjer so odložili prtljago. Nato smo odšli v knjižnico, kjer so na mizi 

že čakali razrezani delčki pravljičnih junakov, ki so željno klicali k sestavljanju. Učenci so se v 

skupinah odločno in predano lotili dela, ki je bilo kar zahtevno. 

 

  

Slika 10: Sestavljanje pravljičnih junakov 

(Arhiv šole, 2019) 

Slika 11: Pripovedovanje pravljic 

(Arhiv šole, 2019) 

 

Uspelo jim je sestaviti sliko in tega so se neizmerno veselili. Nedokončane sestavljanke smo 

pustili na mizah, da so jih dokončali sošolci pri rednem pouku. Nato smo se zbrali v krogu, kjer 

so otroci ob knjigah, ki so jih prinesli s seboj, pripovedovali pravljice. Ne vsi, tisti, ki so želeli, 

kajti ta dan so vse dejavnosti potekale prostovoljno, veselo, zabavno. In že je bil čas večerje. 
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Dekleta so pripravila na mizo vse potrebno, od pribora do hrane. Slastne palačinke so v 

trenutku zmanjkale s krožnikov! Fantje so pospravili jedilnico in pomili posodo. Tudi gibanje je 

bilo potrebno, da je bil spanec naših šolarjev trdnejši. Napotili smo se torej na šolsko igrišče, 

kjer smo igrali badminton in druge športne igre. Stemnilo se je in odšli smo v učilnico na ogled 

pravljic. Ura je hitro tekla, nekateri učenci so bili že malce zaspani, zato smo se odpravili v 

telovadnico, kjer vsako leto prespimo na blazinah. Tako so si učenci pripravili ležišča, se 

preoblekli v pižame, se umili in pripravili na spanje. A le kdo bi že spal? V skupinah so še 

dramatizirali pravljice, nekaj pravljic tudi glasno prebrali in počasi zaspali … 

 

 

 

Slika 12: Umivanje posode v šolski kuhinji 

(Arhiv šole, 2019) 

Slika 13: Igranje badmintona 

(Arhiv šole, 2019) 

 

  

Slika 14: Ogled pravljic 

(Arhiv šole, 2019) 

Slika 15: Priprava na spanje 

(Arhiv šole, 2019) 
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No, učiteljici seveda ne, budno sva spremljali naše nadobudneže, ki so drug za drugim zapirali 

utrujene očke, nekateri šele krepko čez polnoč … Zjutraj smo se zbudili, poskrbeli za osebno 

higieno, se preoblekli, malo potelovadili ter pospravili ležišča. Pripravili smo si zajtrk in nato 

odšli na pohod. Med potjo smo opazovali gozd, rastline in živali ter se po dobri uri hoje vrnili 

v šolo. Izmenjali smo vtise o dogodku, se še zadnjič fotografirali ter se poslovili. 

Matic, učenec 3. razreda je pred odhodom izjavil: » Včeraj sem bil tako srečen, ko sem prišel 

v šolo, danes pa sem tako nesrečen, ker moram iti domov!« 

 

  

Slika 16: Na pohodu 

(Arhiv šole, 2019) 

Slika 17: Ob odhodu 

(Arhiv šole, 2019) 

 

Tretješolki Pia in Leja sta o dogodku zapisali: 

»V petek, 7. 6. 2019, smo v šoli Loka pri Žusmu imeli Noč pravljic. Ko so vsi otroci prispeli v 

šolo, smo v telovadnici odložili prtljago in odšli v knjižnico. Tam smo iz razrezanih delčkov 

sestavljali pravljične junake. Ooo, kako je bilo težko, ampak nam je uspelo sestaviti dve 

sestavljanki! Svojo najljubšo pravljico smo pripovedovali sošolcem. Potem smo imeli večerjo. 

Pojedli smo vse do zadnje pikice, saj so bile palačinke z marmelado in nutelo res slastne. Mjami 

… 

Po okusni večerji smo zunaj na igrišču igrali badminton in med dvema ognjema. Ko smo bili vsi 

izmučeni, smo odšli na ogled pravljičnega kina. Pri prvi pravljici smo lizali sladoled, pri drugi pa 

vzeli svoje dobrote in si jih razdelili. Pozno zvečer smo razpakirali svoje stvari in zaigrali še štiri 

pravljice. Nato sem jaz prebrala pravljico, ampak učiteljičina je bila tako zanimiva, da smo 

nekateri kar zaspali, drugi pa so še kar bedeli. 
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Ko smo se zjutraj nekateri že zbudili, smo sošolce namazali z zobno kremo. Tega niso bili najbolj 

veseli, ker so si kar dolgo umivali obraz. Nato smo vse spakirali in odšli k zajtrku. Ker smo bili 

zelo lačni, so nam tunina pašteta, žemlja in čaj zelo teknili. Potem smo odšli še na kratek 

jutranji pohod na Rudnico. Na pohodu smo se slikali, pogovarjali in jedli gozdne jagode. Ko 

smo prispeli do šole, so nas starši že čakali. Poslovili smo se in se s starši odpeljali domov. Ta 

dan nam bo zagotovo ostal za vedno v spominu!« 

Učenci tako s prijetnimi občutki in vtisi odidejo domov in že sprašujejo, ali bo Noč pravljic tudi 

naslednje šolsko leto. Zadovoljni so tudi starši, ker načrtujemo takšne dogodke, ki otrokom 

popestrijo šolske dni. Pohvale staršev in nasmejani obrazi naših učencev nam dajejo navdih, 

da prespimo v šoli, beremo pravljice, se družimo, si pomagamo, se zabavamo in kaj novega 

naučimo. 

 

3 Zaključek 

Noč pravljic je bil zagotovo dogodek, ki je presegel okvir obveznega učnega načrta. Z njim smo 

otrokom obogatili življenje v šoli in jih pripravljali na kvalitetno življenje zunaj šolskih vrat. 

Pomembno je, da smo poudarili branje, a so bile pomembne tudi ostale dejavnosti, ki smo jih 

izvedli in na katere so bili učenci, ko so jih uspešno opravili, zelo ponosni. V mislih imam 

pripravo večerje, zajtrka, kjer so se odlično izkazali prav fantje. Pomembno je bilo tudi 

pospravljanje, priprava ležišč, gibanje … Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Preteklo šolsko leto je naš dogodek potekal na deževen dan, ob blisku in grmenju, takrat sem 

razmišljala celo o odpovedi dogodka, a tega nisem storila. Moja odločitev je bila pravilna, saj 

so na Noč pravljic prišli prav vsi prijavljeni učenci in tista noč je bila res nekaj posebnega. 

Prav zaradi posebnih doživetij, dobre sprejetosti s strani otrok in staršev ter pričakovanj vseh 

udeležencev bomo s takšnimi dogodki nadaljevali, saj dvigajo motiviranost otrok za branje in 

jim privzgajajo pozitivne življenjske vrednote. 

Razmišljam o vključitvi sodobne tehnologije, ki jo imajo v tem času šolarji več kot na dosegu, 

torej o branju pravljic na tablicah, mobitelih, o pošiljanju slik staršem, o izdelavi knjige pravljic. 

Morda bomo naslednje šolsko leto prespali v šotorih, opazovali zvezde na nebu ter se ob 

branju knjig prepustili krilom domišljije. 
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Osnovna šola Mokronog 

 

 

Nataša Himmelreich 

 

 

 

 

ALI SO LAHKO UČENCI PRI LIKOVNI UMETNOSTI  

ŠE VEDNO USTVARJALNI, ČE PRI LIKOVNI NALOGI 

UPORABIMO SODOBNE METODE? 

 

CAN PUPILS IN ART CLASSES STILL BE CREATIVE IF WE 

USE CONTEMPORARY METHODS IN ART PROJECTS? 
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Povzetek 

V šolskem prostoru smo učitelji tisti, ki novim generacijam posredujemo znanje. Le-to mora 

biti danes ponujeno tako, da je zanimivo, atraktivno, da so učenci motivirani in skozi cel šolski 

proces aktivno zaposleni. Pa je res tako? Trudim se, da učence motiviram tako, da prihajajo k 

mojemu predmetu motivirani. Poskrbim, da je naše delo pri pouku vedno dinamično (različni 

motivi in likovne tehnike, različne oblike dela in sodobne metode poučevanja s pomočjo IKT). 

Učenci so v večini vešči pri rokovanju z različnimi aplikacijami na mobilnih telefonih in 

računalnikih. In to je tisto, kar lahko v šoli izkoristimo in uporabimo pri reševanju likovnih 

problemov, pri iskanju novih rešitev, s tem pa dosegamo tudi večjo intelektualno 

napredovanje na področju digitalnih kompetenc. Učenci pri likovni umetnosti spoznajo 

programe, s katerimi lahko ustvarjalno rešujejo oz. kreativno ustvarijo likovni izdelek in se pri 

tem na poti do cilja urijo v spretnosti digitalnih veščin. 

 

Ključne besede: lik. umetnost, sodobne metode, ustvarjalnost, Artrage, Inkscape, Sketchup 

 

Abstract 

In school, teachers are the ones that pass knowledge to new generations. Knowledge today 

must be offered in an interesting and attractive way, so that students are motivated and 

actively employed throughout the school process. Is that really so? I try to motivate students 

so that they attend my classes ready to learn. I make sure that my classes are always dynamic 

(different motives and fine arts, different forms of work and modern teaching methods using 

ICT). For the most part, students are adept at handling various applications on mobile phones 

and computers. And this is something that we can use at school and direct the students on 

the right path in solving art problems and in finding new solutions. In doing so we aspire to 

achieve greater intellectual advancement in the field of digital competences. In art classes 

students learn about the programs in which they can creatively solve or creatively construct 

an art project and, on the way to their destination, learn digital skills. Their attitude towards 

this kind of work is always positive. 

 

Key words: fine arts, contemporary methods, creativity, Artrage, Inkscape, Sketchup  
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1 Uporabnost digitalnih kompetenc v šolskem prostoru 

Digitalna kompetenca oz. lahko bi jo poimenovali tudi vitalna veščina 21. stoletja, je ključnega 

pomena za izobraževanje, delo in aktivno participacijo v naši družbi. Velik pomen ima tudi v 

šolskem prostoru, saj je razumevanje digitalne kompetence enako pomembno kot znanje za 

njen razvoj. Digitalna kompetenca je ena od osmih ključnih kompetenc. Nanaša se na 

samozavestno in kritično rabo digitalne tehnologije za pridobivanje in izmenjavo informacij, 

komunikacijo in reševanje osnovnih problemov na vseh življenjskih področjih. Prav tako je 

transverzalna kompetenca, ki nam pomaga pridobiti tudi druge ključne kompetence, npr. 

komunikacijske, jezikovne, osnovne matematične, naravoslovne spretnosti … Na splošno velja, 

da jo moramo začeti razvijati že v zgodnjem otroštvu, vendar moramo pri tem skrbno 

premisliti o vrsti tehnologije in času, ki ga namenimo njenemu razvoju v tem obdobju 

(Digitalna kompetenca - vitalna veščina 21. stoletja za učitelje in učence, 2017). V šolskem 

prostoru udejanjanje inovativnih učnih okolij zahteva od učiteljev drugačne pedagoške 

pristope in zavedanje, da lahko učenci svoje kompetence razvijajo le takrat, kadar imajo 

priložnost biti aktivni. Učitelji morajo zato zagotoviti dovolj učnih priložnosti in pri tem 

smiselno uporabiti obstoječo tehnologijo, didaktične e-storitve, e-učbenike, računalniške 

programe, aplikacije na mobilnih telefonih in drugo (Digitalne kompetence za učitelje – 

DigCompEdu, 2017). To pomeni, da morajo te kompetence najprej usvojiti sami. Ker se razvoj 

računalniških orodij, aplikacije in programi hitro spreminjajo, mora biti učitelj fleksibilen in 

pripravljen na nujno nenehno strokovno izpopolnjevanje na tem področju, da zna nato 

digitalne kompetence smiselno in uporabno preplesti tudi z didaktičnim in pedagoškim 

znanjem. Ko učitelj izpolnjujejo vse te pogoje in je kompetenten (inovativen učitelj IKT-ja), 

lahko skozi usvajanje ali utrjevanje učne snovi pri pouku učence usmerja in vpleta v 

poučevanje sodobne metode dela (Učitelji pri osvajanju digitalne pismenosti pred velikim 

izzivom, 2011). S takšnim načinom dela lahko dvignemo in izboljšamo digitalno pismenost pri 

učencih, ki bo v prihodnosti nujna za njihovo izobraževanje in profesionalno rast. Vendar 

opažam, da kolegov s temi veščinami ne glede na starost ni veliko. Veliko kakovostnega znanja 

je ponujal Projekt e-šolstvo, ki se je začel leta 2007 in je učitelje usposabljal na poti do e-

kompetentnosti ter šolam pomagal ustvariti okolje za delo z IKT. Bili so narejeni koraki in kdor 

je želel, si je lahko pridobil veliko novih in uporabnih veščin, ki jih je lahko pri svojem pouku 

uporabil. Kot učitelji smo na podlagi učnih načrtov za posamezne razrede dolžni, da pri pouku 
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vsaj pri eni učni enoti uporabimo IKT. Sama sem mnenja, da je ta način vpletanja digitalne 

pismenosti izredno smiseln in ima večji pomen, hkrati pa je s praktičnega vidika izredno 

zahteven. Veliko šol je kvalitetno opremljenih, imajo dobro opremljeno računalniško učilnico, 

v kateri lahko delajo s celotnim razredom, imajo prenosne računalnike ali tablice, ki jih lahko 

učitelj za uporabo odpelje v svoj razred. Če so ti pogoji dani, ima učitelj dobro izhodišče, da 

lahko izvede pouk, kot si ga je zasnoval. Glede na to, da so raziskave pokazale, da je znanje 

naših učencev na osnovni ravni računalniške pismenosti povprečno, pomeni, da je stanje v 

šolah oziroma v posameznem razredu različno. Imamo učence, ki so računalniško pismeni, 

učljivi in hkrati izredno spretni na tem področju, in v istem razredu lahko imamo učence, 

katerih računalniška pismenost je zelo šibka. V takšnem razredu mora biti učitelj izredno vešč, 

da podano znanje nadgradi z e-kompetencami, vodi celoten proces, hkrati diferencira pouk in 

sočasno vključuje medvrstniško pomoč. Takšno delo je v šolskem prostoru (računalniški 

učilnici) zelo zahtevno, naporno in zahteva več časa za načrtovanje in samo izvedbo. 

 

2 Pristopi sodobnih metod pri pouku likovne umetnosti 

v osnovni šoli 

Pri pouku likovne umetnosti iščem možnosti zanimivejšega in atraktivnejšega dela. Tako se 

želim približati učencem z digitalno tehnologijo ter računalniškimi orodji. Pri tem je večina 

učencev izredno spretnih in hitro osvojijo delo z računalniškimi programi. Takšne sodobne 

metode so pri pouku izziv, ki se ga učenci z veseljem lotijo in ga v večini ob  vodenju tudi 

kvalitetno in pravilno opravijo. Seveda so med množico tudi posamezniki, ki imajo pri tem 

težave in zahtevajo več individualne pomoči. Pojavijo se tudi problemi in izvedbene težave, ko 

je kakšen od učencev odsoten od pouka v fazi usvajanja in podajanja nove snovi v kombinaciji 

z računalniškim programom. 

Računalniška grafika je izredno zanimivo in uporabno področje računalništva, ki se z leti hitro 

razvija, hkrati pa nam nudi vedno večje možnosti kreativnega dela na področju likovnega 

ustvarjanja. Menim, da je lahko kreativnost likovnega izražanja s sodobnimi digitalnimi 

metodami podobno kvalitetna in nič manj ustvarjalna kot pri klasičnem pouku. 

Da ustvarjalnost ni zanemarjena, vsako leto dokazujejo izdelki učencev različnih razredov (6.–

9. r.) na predmetni stopnji in učencev 1. in 2. triade, ki obiskujejo likovni krožek.  
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2.1 Artrage – digitalne slikarske tehnike 

Šestošolci se najprej seznanijo z računalniškim programom Artrage. Program simulira klasične 

slikarske tehnike. To pomeni, da je velikost ekrana podlaga, po kateri učenec slika s pomočjo 

premikanja miške (lahko tudi grafična tablica). Na voljo ima pester spekter barvnih odtenkov, 

različna slikarska orodja, različne slikarske tehnike in virtualno lahko spreminja tudi hrapavost 

papirja. Poleg tega, da je izdelek v digitalni obliki, je omogočeno reproduciranje na papir, in 

sicer v različnih formatih, če je to potrebno. Likovni izdelek v fizični obliki lahko učenec nato 

nadgrajuje (delo z nadarjenimi) s klasično metodo ustvarjanja (kolaž, voščenke, flomaster …). 

 

   

Slika 1: Tihožitje učencev 7. razreda, OŠ Mokronog  

(Vir: Himmelreich, 2018) 

 

Sedmošolci s programom Artrage stopijo na višjo raven, kar pomeni, da je postopek 

zahtevnejši, hkrati pa ponovijo znanje, ki so ga pridobili v preteklem letu. V program Artrage 

uvozijo svoj izdelek (risbo, ki so jo narisali na klasični način, prenesejo v digitalno obliko). Ob 

tem pridobijo znanje oz. veščino, da znajo svojo datoteko uvoziti v nek računalniški program 

(ta postopek je pri vseh računalniških programih podoben) in na koncu likovne naloge, ko 

zaključijo z ustvarjanjem, znajo datoteko izvoziti iz tega programa v format png, jpg, jpeg, svg. 

Sočasno učenec usvaja likovni problem, kot je na primer kvalitativni kontrast, kjer uvoženo 

risbo v Artrage v skladu s kriteriji uspešnosti poslika s pravilnimi barvnimi odtenki. V večini 

primerov pri tem delu vključujem tudi medpredmetno povezovanje, in sicer mi mora vsak 

učenec svoj končni izdelek poslati po elektronski pošti in pri tem upoštevati ustrezno zgradbo 
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uradnega elektronskega pisma. Na ta način učenci pridobijo oz. osmislijo znanje, pridobljeno 

pri drugem predmetu, in ga smiselno uporabijo. 

 

2.2 Inkscape - urejevalnik vektorskih grafik 

Osmošolci in devetošolci spoznajo osnovna orodja računalniškega programa Inkscape. To je 

program za delo z vektorsko grafiko, ki ima obsežen meni orodij v slovenskem jeziku. Učenci 

so v tem programu oblikovali npr. svoj logo za svoje namišljeno podjetje. Ideje so najprej 

poiskali na spletu in se nato sami lotili dela. Najprej so naredili nekaj ročnih skic. Tisto, ki je 

bila po skupni oceni najboljša, so nato naredili še v programu Inkscape. Pri svojem delu so 

uporabili predhodno znanje o barvnih odtenkih, svojo ustvarjalnost pa so pokazali z izredno 

zanimivimi rešitvami. Njihov končni izdelek je bila poslovna vizitka. Učenci izbirnega predmeta 

likovno snovanje II so s pomočjo Inkscapa oblikovali razglednice, preoblikovali zgradbe z novo 

fasado, platnice zvezka … Tudi pri tej nalogi so svoj končni izdelek izvozili v pravilen format 

(svg, png, jpeg). Učenci so tudi seznanjeni, da lahko s tem programom oblikujejo motive, ki se 

nato v grafičnih tiskarnah natisnejo na majice, papir … 

 

   

Slika 2: Razglednica, osnutek za novoletno vabilo in poslovna vizitka učencev 9. razreda  

(Vir: Himmelreich, 2018) 

 

2.3 Animacija 

Devetošolci svoje digitalno znanje združujejo ali nadgrajujejo in hkrati spoznavajo nove 

programe, ki jim omogočajo, da uspešno opravijo likovni problem. S prenovo učnih načrtov za 

osnovno šolo je v učni načrt za devetošolce uvrščeno novo likovno področje, in sicer animacija. 

Animacija zahteva veliko predhodne organizacije in veliko prilagoditev sposobnostim učencev. 

Najprej spoznajo njene splošne značilnosti. Besedo animacija poznajo (animirani film). 
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Seznanijo se z razliko med filmom in animacijo ter na primerih spoznajo različne načine, kako 

jo ustvariti. V šoli učenec ali skupina ustvari kratko animacijo, za katero je potrebno narediti 

scenarij. Učenci imajo sicer dobro domišljijo, vendar še vedno potrebujejo smernice. Za 

animacijo uporabljamo dve računalniški tehniki. Pri tehniki stop animacija fizično animiramo 

(premikamo) lutke, predmete, ljudi, ozadje … Poznamo več vrst tehnik stop animacije, ki se po 

navadi imenuje po mediju, s katerim ustvarjamo. V šoli največkrat (glede na število otrok v 

razredu) uporabljamo animacijo predmetov, kolaž animacijo ali izrezanko, sekvenčno 

snemanje ter računalniški program Inkscape, s katerim učenec sam izriše element (žival, 

rastlino, človeka …) in ga nato z animacijo oživi. Inkscape je program, ki ga učenci že poznajo 

in zato ni potrebna daljša obrazložitev delovanja programa. Učenec ustvari sličice, ki se 

minimalno razlikujejo med seboj in jih nato v programu Photoscape poveže v animacijo. Pri 

tehniki sekvenčnega snemanja z učenci naredimo kratko vajo v razredu, kjer so akterji učenci 

sami (sinhroni skupinski premiki po razredu). Kolaž animacija je tehnika, ki je zelo primerna za 

delo v paru ali v skupini (v kolikor so kadri in scena različni). Animacija predmetov (npr. plišasta 

igrača oživi) pa je lahko zanimiva tudi za malo mlajše učence. Pri tehniki stop animacija 

načeloma uporabljamo mobilne telefone. Pri fotografiranju je potrebno paziti na velikost 

sličice, ker ne sme biti prevelika (400 KB). Photoscape je računalniški program, ki pri vseh 

naštetih tehnikah omogoča, da sličice (od 50 do 150) nato povežemo v animacijo. Da je 

animacija zanimivejša, lahko za ozadje uporabimo fotografijo, dodamo zvok, podnapise … 

 

 

Slika 3: Sličice učenca 9. razreda, OŠ Slivnica pri Celju, narejene s programom Inscape za 

animacijo (Vir: Himmelreich, 2019) 
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2.4 Sketchup – računalniški program za 3-D modeliranje 

V vseh razredih učenci pri likovnem področju arhitektura spoznajo tudi program Sketchup, ki 

omogoča 3-D ustvarjanje (npr. izris zgradbe, izris urbanističnega načrta za izmišljeno mesto, 

izris posameznega kosa pohištva …). Učenci program spoznajo že v 6. razredu, nekateri že prej. 

Skechup je program, ki omogoča, da učenec z rabo nekaj orodij izriše zgradbo z vsemi 

elementi, kot so npr. okna, vrata, streha, ograja … Te lahko obarva – okna transparentno, da 

se vidi v izrisano zgradbo, različne barve uporablja pri kritini za streho, okolici … Še več 

elementov, kot so npr. drevesa, grmički, pohištvo lahko učenec uvozi s spleta in jih nato 

postavi na želeno virtualno podlago. Ogled zgradbe je v tem programu možen z vseh strani. 

Učenec se pri kreiranju počuti kot mali arhitekt. Skozi leta načrtnega dela uporabe digitalnih 

tehnologij in razvijanja tovrstnih veščin se uporaba in znanje le-teh pri učencih nadgrajuje, 

hkrati pa jim je tovrstno delo tudi zanimivo. 

 

  

Slika 4: Izris hiše učenca 6. razreda, OŠ Mokronog, in urbanistični načrt mesta učenca 7.  

razreda, OŠ Mokronog. (Vir: Himmelreich, 2018) 

 

3 Zaključek 

Likovna umetnost še vedno temelji na klasični predstavitvi, se pa z leti pojavlja vedno več 

umetnosti, ki jo umetniki ustvarjajo po sodobnih digitalnih metodah, zato menim, da je prav, 

da učitelji učencem nudimo možnosti drugačnega oblikovanja, ustvarjanja oziroma dela, ki 

sledi trendom znanja v razvoju digitalnega ustvarjanja. Iz izkušenj trdim, da lahko tisti učenci, 

ki imajo talent za to področje, na ta način pridobijo nove veščine, ki jih bodo lahko v 

prihodnosti uporabili in tudi nadgrajevali. Da pa lahko učitelji delamo na ta način v šolskem 
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okolju, je potrebno najprej zagotoviti ustrezno delovno okolje, in sicer računalniško učilnico, v 

kateri so postavljeni zmogljivi računalniki, opremljeni z vsemi programi, ki jih potrebujemo za 

delo in so med seboj povezani v sistem. Glede na svoje aktivnosti v šolskem procesu 

ugotavljam, da veliko učiteljev, ki poučujejo likovno umetnost in druge predmete, ne uporablja 

IKT pri svojem poučevanju. Vzrokov za to pa je več. Intelektualno napredovati na področju 

digitalnih kompetenc je danes težko, a hkrati dostopno. Vse je odvisno od nas samih, koliko 

interesa imamo. Izobražujemo se v svojem prostem času, veliko beremo in sami raziskujemo, 

da lahko dosegamo želene rezultate pri delu z učenci. Torej, vse je odvisno od nas samih, da 

znamo znanje poiskati in ga nato po pravi poti in načinu tudi podati naprej. Digitalne 

kompetence nikakor ne bodo postale prioriteta pri pouku likovne umetnosti, kar je tudi prav. 

Prednost v njih pa je ta, da se učenci urijo in pridobivajo nova znanja za digitalno prihodnost. 
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Povzetek 

Osrednja učiteljeva naloga je, da ustvarja učinkovito učno okolje, v katerem učenci pri delu 

lahko izhajajo iz svojega predznanja, izkušenj, vrednot ter so soočeni z izzivi, ki jim omogočajo 

usvajanje znanja različnih vrst, oblik in ravni. Sodobni učitelj vzpostavlja ravnotežje med 

tradicionalnim in konstruktivistično zasnovanim poukom, je prožen pri izbiri učnih oblik, 

dovzeten za mnenje, predloge učencev in upošteva tudi nekognitivne socialno-emocionalne 

sestavine učnega procesa. Prispevek osvetljuje smiselnost izbire nekaterih učnih strategij in 

metod, kot so medpredmetne povezave, vodeni pogovori, problemski pouk, sodelovalno 

učenje, (po)ustvarjalne dejavnosti. Z njimi lahko učencem omogočimo pridobivanje trajnega, 

celostnega, uporabnega znanja, ki poleg vsebin vključuje tudi spoznavne procese in spretnosti, 

ohranja vedoželjnost in vsebuje etično razsežnost. 

 

Ključne besede: kakovostno znanje, učinkovito učno okolje, konstruktivizem, prožnost metod 

poučevanja, aktivnost učencev 

 

 

Abstract 

The main task of a teacher is to create an effective learning environment that help students 

activate their prior knowledge, their value system, use their experiences, and make them face 

the challenges that enable the knowledge assimilation of various kinds, forms and levels. A 

contemporary teacher maintains the balance between the conventional and constructivist-

based lessons, is flexible in the choice of learning forms, receptive to students’ opinions, 

suggestions and even considers the non-cognitive social and emotional components of the 

learning process. The article highlights the meaningfulness of some learning strategies and 

methods, like cross-curricular activities, guided conversations, problem lessons, collaborative 

learning, (re)creative activities. This way, we can enable students to gain permanent, 

comprehensive, useful knowledge which, in addition to content, includes cognitive processes 

and skills, maintains curiosity and has ethical dimension. 

 

Key words: quality knowledge, effective learning environment, constructivism, flexibility of 

learning methods, student activity
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1 Predstavitev teme s teoretičnimi izhodišči 

Zagotovo ni učitelja, ki si ne bi želel poučevati kakovostno. Naloga šole kot vzgojno-

izobraževalne institucije je izjemno zahtevna in odgovorna. Omogočiti mora pridobivanje, 

ustvarjanje znanja, ki bo mladim omogočilo kakovostno življenje, preživetje in učinkovito 

delovanje tako v sedanji kot v prihodnji družbi (Špelič, 2016, 39). Pogledi na to, kaj pomenita 

kakovostno poučevanje in kakovostno znanje, so seveda različni. V nedavni publikaciji OECD-

ja (Dumont idr. 2013, 18–22, Marentič Požarnik, 2011, 47) lahko preberemo, da je za 

učinkovito učno okolje, ki je pogoj za kakovostno poučevanje, značilno, da je usmerjeno na 

učenca, spodbuja njegovo aktivno udeležbo in razvija razumevanje lastnega učenja; temelji na 

socialni naravi učenja in spodbuja dobro organizirano sodelovalno učenje; je pozorno na 

motivacijo učencev in ključno vlogo čustev pri njihovih dosežkih; upošteva individualne razlike 

med učenci, vključno z njihovim predznanjem; od učencev zahteva trdo delo, ki jim predstavlja 

izziv brez občutka pretirane obremenjenosti; oblikuje jasna pričakovanja, tako da učenci vedo, 

kaj morajo delati in zakaj, ter uporablja načine preverjanja in ocenjevanja, ki so skladni s temi 

pričakovanji, pri čemer omogoča kakovostne povratne informacije, ki učenje podpirajo; 

spodbuja povezovanje med posameznimi predmetnimi področji, širšo skupnostjo in 

neformalnim znanjem, izkušnjami učencev. Pomembno je, da se v učnem okolju vsi ti vidiki 

uveljavljajo hkrati in ne izolirano drug od drugega. 

V strokovni literaturi lahko zasledimo različna pojmovanja (kakovostnega) znanja. Barica 

Marentič Požarnik med njegovimi vrstami, ravnmi in oblikami (2011, 32) navaja:  

- vsebinsko ali deklarativno znanje (poznavanje podatkov, pojmov, definicij, teorij); 

- proceduralno znanje (obvladovanje postopkov, metod učenja, proučevanja pojavov, 

uporabe podatkov); 

- kondicionalno (vedenje, kdaj uporabimo določeno znanje, postopke) in  

- metakognitivno (zavedanje lastnega znanja, poteka, posebnosti, omejitev svojega procesa 

spoznavanja). 

Vsebinsko znanje je seveda temelj doseganja učnih ciljev višjih taksonomskih stopenj. A treba 

je razlikovati »med povsem mehaničnim učenjem na pamet in učenjem podatkov, dejstev, 

zlasti pa definicij in zakonitosti, ki jih moraš že v osnovi razumeti in so gradniki višjih oblik 

učenja. […] mehaničnega učenja na pamet naj ne bi bilo veliko, a določene stvari se je treba 
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naučiti točno tako, kot so zapisane – pri njih ni kaj spreminjati ali razumeti.« (Marentič 

Požarnik, 2011, 33) A zgolj dobesedno učenje podatkov na pamet brez razumevanja in 

možnosti uporabe je nesmiselno. Problem nastane, če učenci izenačijo obe vrsti učenja in se 

smiselno gradivo učijo, kot da je nesmiselno, to je mehanično, dobesedno. Če so učitelji 

zadovoljni z dobesedno reprodukcijo, se tako učenje še krepi. V učnih načrtih, učbenikih in v 

razredu bi bilo treba vzpostaviti smiselno »ravnotežje med količino podatkov oziroma 

terminov, ki si jih je treba preprosto zapomniti, in snovjo, ki jo je treba razumeti, povezovati, 

razložiti, povedati po svoje, najti samostojne primere zanjo; za slednje je potreben čas, ki ga 

zmanjkuje, če je podatkov, ki se jih je treba naučiti »na pamet«, preveč.« (prav tam)  

Pri opredeljevanju dobrega znanja gre torej za mnogo več kot le za količinski vidik. Kakovostno 

znanje (Marentič Požarnik, 2011, 31–39) je trajno (odporno proti pozabljanju), uporabno 

(omogoča reševanje podobnih teoretičnih in praktičnih problemov), celostno (vsebuje številne 

povezave znotraj predmetov in med njimi, presega disciplinarno razdrobljenost posameznih 

ved in omogoča širšo sliko problemov), dinamično (spodbuja željo spoznati še več), omogoča 

globlje razumevanje sebe, narave, družbe, sveta, poleg vsebin vključuje tudi spoznavne 

procese in spretnosti pridobivanja podatkov, učenja, analitičnega, kritičnega, ustvarjalnega, 

praktičnega razmišljanja (vsebinsko znanje se povezuje s proceduralnim), obsega razmislek o 

lastnem spoznavanju (metakognicijo) in vsebuje vrednotno ali etično razsežnost (povezovanje 

z okoljskimi, etičnimi, zgodovinskimi, filozofskimi problemi, razmislek o odgovorni uporabi 

znanja v skupno dobro). V učnem procesu so zelo pomembne tudi nekognitivne sestavine 

znanja (socialno-emocionalnih vidiki učnega okolja, kot so čustva, motivacija, usmerjenost v 

nalogo, samopodoba, medosebni odnosi in skupinsko ozračje). 

Zaradi niza sestavin, ki jih vsebuje kakovostno znanje, nekateri strokovnjaki namesto termina 

znanje uporabljajo izraz kompetence oziroma zmožnosti. 

Kompleksno pojmovanje znanja je razvidno tudi iz učnih načrtov. Tako Učni načrt za 

slovenščino v gimnazijah (2008, 6–9) med splošnimi cilji oziroma kompetencami predmeta 

navaja: 

̵ uzaveščanje pomembne vloge slovenskega jezika v osebnem, družbenem in poklicnem 

življenju;  
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̵ razvijanje sporazumevalnih zmožnosti (pogovarjanje, poslušanje (gledanje), branje, 

pisanje in govorjenje); 

̵ razvijanje jezikovne, slogovne in metajezikovne zmožnosti v slovenskem knjižnem jeziku; 

̵ razvijanje zmožnosti literarnega branja (branje in interpretacija literarnih besedil: 

doživljanje, razumevanje, aktualizacija, vrednotenje);  

̵ preizkušanje v pisnem in govornem (po)ustvarjanju literarnih besedil, poglabljanje 

zmožnosti estetskega doživljanja; 

̵ razvijanje zmožnosti tvorjenja raznovrstnih neumetnostnih besedil, spodbujanje učenja 

učenja; 

̵ razvijanje estetske in kulturne zmožnosti ob interpretaciji literarnih besedil; 

̵ seznanjanje z razvojem slovenske književnosti in smermi, z avtorji in deli iz evropske oz. 

svetovne književnosti ter razvijanje medkulturne zmožnosti s primerjavo, presojo besedil 

in kontekstov njihovega nastanka ter medpredmetnimi povezavami. 

A natančna opredelitev učnih vsebin, vsebinskih in procesno-razvojnih ciljev ter pričakovanih 

dosežkov še ni dovolj. »Rešitve le na ravni kurikula ne zagotavljajo napredka, če niso podprte 

s sistematičnim in na kakovosten pouk osredinjenim izobraževanjem ter izpopolnjevanjem 

učiteljev.« (Marentič Požarnik, 2011, 28) Pomembno je, kako učitelj te opredelitve interpretira 

in jih vključuje v svojo učno prakso. 

Na pojmovanje znanja (njegov pomen in vrste) pomembno vplivajo družbene, kulturne, 

gospodarske, tehnološke in politične spremembe. Te spremembe »neposredno vplivajo na 

organizacijo celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema, s tem pa tudi na sam potek pouka – 

na poučevanje, cilje, vsebino pouka, metodično ravnanje učiteljev in vlogo učencev. Za 

učinkovito doseganje znanja je prav tako pomembno, po kakšnih pojmovanjih znanja se 

ravnajo učitelji.« (Špelič, 2016, 39). Sodobni pristopi pri poučevanju dajejo prednost 

proceduralnemu in strateškemu znanju z razumevanjem pred deklarativnim oziroma 

vsebinskim znanjem. A šolska praksa kljub temu pogosto razkriva, da je pouk osredotočen na 

doseganje pretežno deklarativnega znanja. Učitelji se svojim ustaljenim osebnim teorijam, po 

katerih se ravnajo, zelo težko odpovedo in jih le počasi spreminjajo (prav tam, 40).  
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2 Osrednji del prispevka 

Sodobne pedagoške teorije in raziskave (Marentič Požarnik, 2011, 42) razlikujejo tradicionalno 

(transmisijsko) in konstruktivistično zasnovano poučevanje. Za prvo je značilno sistematično 

posredovanje podatkov, dejstev, spretnosti, veščin, ki jih dijaki usvojijo s sistematičnim 

učenjem, ponavljanjem in vajo. Pridobljeno znanje je predvsem vsota odgovorov na vprašanja 

in je z ustreznimi nalogami objektivno merljivo. Tovrstno znanje pogosto ni trajno, samostojna 

razlaga pojavov, dogodkov in transfer v reševanje novih problemov pa pomanjkljiva. Drugi 

pristop poudarja predvsem višje ravni znanja, kot so globlje razumevanje, razmišljanje, 

povezovanje, sklepanje, argumentiranje, vrednotenje, reševanje življenjskih problemov. Ob 

tem so pomembni kakovosten dialog z učiteljem, njegovo izhajanje iz predznanja učencev, 

vodenje v učnem procesu, povzemanje, parafraziranje, sistematična razlaga njihovi izsledkov. 

Učenci ne dobijo znanja na pladnju, ampak morajo v učni proces vključiti svojo energijo, napor. 

V ospredju so smiselni, življenjski problemi, preverjajo se kompleksnejši odgovori zlasti z 

nalogami odprtega, esejskega tipa, pomemben je proces, znanje se gradi več let. Takšno 

poučevanje omogoča lažjo umestitev znanja v lastne pojmovne mreže in kontekst ter boljše 

transferne učinke. 

»Konstruktivizem izpostavlja učenca kot aktivnega ustvarjalca lastnega znanja, znanje pa 

razume kot konstrukte učenčeve miselne aktivnosti.« (Špelič, 2016, 70) Pomembno je torej, 

da učitelj ustvarja učne situacije, ki spodbujajo miselno aktivnost učencev, in je pri tem odprt, 

fleksibilen, dovzeten za predloge, stališča in mnenja učencev. 

V pouk poleg tradicionalnih metod vključujem tudi učne pristope, s katerimi vzpostavljam 

ravnotežje med vsebinskim in proceduralnim znanjem, skušam presegati vsebinsko 

pojmovanje znanja, spodbujam (samostojno) aktivnost dijakov ter upoštevam t. i. 

nekognitivne sestavine učnega okolja in vrednotne sestavine znanja. Ti načini dela učencem 

omogočajo uporabo naučenega v novih, drugačnih okoliščinah, preseganje razdrobljenosti 

znanja, spodbujajo njihovo kritično in ustvarjalno mišljenje. Gradi se pozitivno vzdušje, 

negujejo dobri medosebni odnosi, krepi motivacija. Zadovoljstvo, povezano z odkrivanjem, 

raziskovanjem in ustvarjanjem, krepi učenčevo samopodobo, občutek sposobnosti in 

učinkovitosti. Gre za premišljene dejavnosti, ob katerih imajo učenci občutek, da jih zmorejo 
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opraviti. Učinkovito učenje zagotovo ne more potekati pod hudimi pritiski in pretiranimi 

obremenitvami. 

Med strategijami in metodami, ki ustrezajo t. i. konstruktivistično zasnovanemu poučevanju 

in ustvarjajo učinkovito učno okolje (Dumont idr., 2013), naj omenim: 

a) medpredmetne povezave in (interaktivno ali sodelovalno) timsko poučevanje – spodbujajo 

povezovanje znanja med različnimi predmetnimi področji in tudi neformalnim znanjem 

učencev, ki ga pridobijo v odnosu z družino, vrstniki, širšo skupnostjo, mediji. »Taka 

povezanost – sposobnost, ki omogoča razvijanje širših okvirov ter transfer in uporabo znanja 

v različnih kontekstih, vključno s soočanjem z neznanimi problemi – predstavlja eno od ključnih 

značilnosti, kompetenc 21. stoletja, ki vzbujajo veliko zanimanja v sodobnem izobraževalnem 

diskurzu. Vendar pa dokazi pričajo o tem, da učenci pogosto niso sposobni prenesti 

razumevanja iste ideje ali odnosa z enega področja na drugega […]. Tisto, kar učitelj iz svojega 

zornega kota vidi kot nedvoumno povezano, je iz zornega kota učencev pogosto razdrobljeno 

in kaotično […]. Glavna naloga poučevanja je torej pomagati učencem, da postopoma 

postanejo bolj usposobljeni za logično povezovanje vse več koščkov znanja.« (prav tam, 293) 

»Cilj povezovanja predmetov je torej globalni pristop, ki spodbuja t. i. celostno učenje in 

poučevanje. Medpredmetno povezovanje zato lahko poteka na ravni vsebin (npr. tema antike 

v okviru projektnega tedna), na ravni procesnih znanj (npr. iskanje virov kot spretnost, ki pride 

v poštev pri vseh predmetih) ter na konceptualni ravni (npr. poglabljanje razumevanja istih 

pojmov pri različnih predmetih).« (Učni načrt, 2008, 39) 

Sodelujem zlasti z učitelji tujih jezikov, zgodovine, umetnostne zgodovine, geografije, 

psihologije, filozofije in sociologije. Primeri že večkrat preizkušenih medpredmetnih povezav 

in timskega poučevanja: 

̵ pri jezikovnem pouku: seminarska naloga (slovenščina – informatika), frazemi (slovenščina 

– angleščina), uradni dopisi (slovenščina – angleščina), položaj slovenščine zunaj meja 

Republike Slovenije oziroma v zamejstvu in izseljenstvu (slovenščina – geografija); 

̵ pri književnem pouku: Shakespeare, Romeo in Julija (slovenščina – angleščina), Heine, 

Lorelaj (slovenščina – nemščina), Dostojevski, Zločin in kazen (slovenščina – psihologija), 

Wilde, Saloma (slovenščina – angleščina), Grum, Dogodek v mestu Gogi (slovenščina – 

sociologija), Kocbek, Črna orhideja (slovenščina – filozofija). 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 216 
 

Medpredmetno so zasnovane tudi vse naše obvezne strokovne ekskurzije po Sloveniji. Pri 

njihovem načrtovanju, izvedbi in evalvaciji se povežemo učitelji slovenščine, geografije in 

zgodovine. 

b) Obravnava neumetnostnih in umetnostnih besedil ter priprava na pisanje šolskega eseja 

potekata ob vodenem pogovoru, ki odpira različne vidike obravnavane teme in krepi (tudi) 

etično razsežnost učenja. Pogovor ob t. i. šolski interpretaciji umetnostnih besedil in delu z 

neumetnostnimi besedili poteka tudi med učenci (ne samo z učiteljem), včasih ob podpori 

drugih tiskanih in digitalnih virov. Pri tem učenci aktivno iščejo rešitve zastavljenih problemov 

ali te oblikujejo sami. Za uspešno izvajanje te metode mora prevladovati »pozitivno vzdušje, 

odnosi med udeleženci morajo biti demokratični, razvite morajo biti določene govorne in 

komunikacijske veščine; na razpolago mora biti dovolj časa, ustrezna morata biti prostor in 

razporeditev učencev, predvsem pa mora biti vsebina razgovora privlačna in dostopna 

učencem.« (Hauptman, 2012, 30). Posebno mesto pri tej metodi imajo učiteljeva vprašanja 

različnih težavnostnih stopenj. Ta morajo biti »psihološko ustrezna (učitelj mora upoštevati 

razvojno stopnjo, sposobnosti in osebne značilnosti učencev), metodološko ustrezna (skladna 

z značilnostmi vsebine in s tematiko), jezikovno pravilna in adekvatna odgovoru (usmerjajo k 

odgovoru). Vprašanja imajo spoznavno vlogo, kar pomeni, da sprožajo in usmerjajo miselne 

procese, pomembna pa je tudi njihova socializacijska vloga, saj vplivajo na medsebojne 

odnose.« (prav tam, 31) Pisanje eseja je pravzaprav reševanje problemov, ki izhajajo iz 

književnega besedila; učenec ima možnost oblikovanja kompleksnega izdelka, v katerem 

dokaže sposobnost predstavljanja, povzemanja, pojasnjevanja, primerjanja, utemeljevanja, 

vrednotenja ter sposobnost jezikovno pravilnega in slogovno ustreznega izražanja. Zahtevni 

cilji šolskega eseja, zlasti izražanje lastnih stališč, pogledov, zamisli, se lahko dosežejo le v 

prožnem učnem okolju, ki vključuje raznovrsten nabor oblik in metod dela (frontalna oblika, 

individualno in skupinsko delo, delo v parih, metoda razlage, metoda pogovora, diskusija, 

okrogla miza, samostojno raziskovanje, sodelovalno in izkustveno učenje, problemski pouk). 

c) (Po)ustvarjalno pisanje, uprizoritve umetnostnih besedil, recitali – spodbujajo estetsko 

doživljanje in vrednotenje, ustvarjajo situacije, ki zahtevajo dejavno vlogo učencev, pri čemer 

pa so ti sproščeni. Tovrstne dejavnosti temeljijo na emocionalno-socialni naravi učenja in 

spodbujajo ustvarjalnost, sodelovalno učenje, upoštevajo individualne razlike med učenci, 

sodelujoči se čutijo sposobne opraviti naloge, kar povečuje njihovo motivacijo in zadovoljstvo. 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 217 
 

Pri pripravi šolskih gledaliških uprizoritev in recitalov morajo učenci sodelovati, si izmenjati 

ideje in razmišljanja, razdeliti naloge oziroma vloge v skupini. »Takšen način dela ni le 

popestritev pouka ali oddih od učiteljeve razlage. Je učenje za življenje, ki omogoča socialno 

rast, s pomočjo katerega si učenci privzgojijo odgovornost za skupen cilj, dobro opravljeno 

delo, obenem pa se naučijo aktivno poslušati in komunicirati kot enakovredni partnerji.« 

(Tratnik, 2014, 20). 

Zaradi obsežnih učnih načrtov, storilnostne naravnanosti naše šole ter želje po čim višjih 

ocenah tako pri pouku kot pri eksternem ocenjevanju znanja se učitelj večkrat znajde v 

skušnjavi, da izbere frontalno razlago snovi. Marsikdo je še vedno prepričan, da so sodobni 

učni pristopi izguba časa, da je inovativen pouk nestrukturiran, nevoden, da so učenci preveč 

prepuščeni samim sebi in da cilje hitreje dosežemo s tradicionalnimi metodami. Učinki 

sodobnih pristopov so pogosto težje (objektivno) merljivi, učni proces pa se marsikdaj odvije 

tudi v nepričakovano smer. Pomembno orodje za preverjanje smiselnosti ur, zasnovanih v 

duhu konstruktivističnega pouka, je zagotovo evalvacija. Njene izsledke je treba analizirati in 

uporabljati za izboljšave. Žal pa ostaja dejstvo, da splošno priznani inovativni pristopi, kot so 

sodelovalno in raziskovalno učenje ter formativno vrednotenje, še vedno, kljub 

tridesetletnemu preizkušanju in evalvacijam s pozitivni rezultati, sodijo med inovacije, ki se 

jim ni uspelo prebiti v rutino šolskega dela (Dumont idr., 2013, 300).  Tehten razmislek o tem, 

kako učitelj v razredu lahko oblikuje inovativno učno okolje, je torej vedno dobrodošel. 

Sodobni učni pristopi narekujejo tudi spremenjeno vlogo učitelja, ta postaja bolj mentor, 

svetovalec in usmerjevalec. A zato njegov pomen pri pouku ni nič manjši. »Klasična vloga 

poučevanja je ohranjena v obliki oblikovanja problema pri problemsko-ustvarjalnem pouku, v 

oblikovanju sinteze na podlagi predhodnega samostojnega dela učencev in v občasnem 

korigiranju in preusmerjanju učencev, kadar zaidejo od problema ali kadar njihovo 

razumevanje ni ustrezno.« (Hauptman, 2012, 62) 
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3 Zaključek 

Učinkovito učno okolje, v katerem poteka kakovostno poučevanje, je torej usmerjeno na 

učenca in učenje kot vodilno dejavnost. Za oblikovanje učnih okolij pa so odgovorni tisti na 

vodstvenih položajih in strokovnjaki za poučevanje (Dumont idr., 2013, 294). Najbolj na 

kakovost pouka seveda lahko vpliva učitelj s svojo odprtostjo, spreminjanjem ustaljenega 

razmišljanja, nenehnim izobraževanjem in usposabljanjem ter poglobljenim razmislekom o 

didaktičnih novostih, ki bi jih lahko vključil v pouk. Kadar so učenci predvsem opazovalci in 

poslušalci, je njihova motiviranost za delo nizka. Le če učenci pri pouku sodelujejo, raziskujejo, 

razpravljajo z učiteljem, rešujejo moralne dileme, izražajo svoja stališča, se soočajo z miselnimi 

izzivi, samostojno iščejo podatke, izmenjujejo izkušnje, delajo poskuse, preizkušajo 

uporabnost znanja, je pouk dinamičen, pozitivna naravnanost učencev do učenja pa večja. 

Pomembna je strokovna usposobljenost učitelja, poleg tega pa tudi njegov občutek 

kompetentnosti in zavedanje, da se spoznavne razsežnosti znanja vselej povezujejo tudi s 

čustveno-socialnimi razsežnostmi, motivacijo, vrednotami (Marentič Požarnik, 2011, 30).  

In če je učitelj steber šolstva, je morda skrajni čas, da se okrepi zaupanje v njegovo delo. 

Slednje bi morali vrednotiti zlasti po kakovostnem poučevanju in ne po vsem drugem. 

Učiteljeva osredotočenost na vlogo učencev pri pouku, miselne procese, ki se odvijajo v 

njihovih glavah, usklajenost med pričakovanimi dosežki in njihovimi zmožnostmi, pri čemer jih 

z delom vselej vsaj malo presegajo, in različne sestavine kakovostnega znanja so dolgoročno 

zagotovilo za uspeh našega šolstva. 

Vključevanje inovativnih pristopov bo zagotovo ostajalo pomembnem izziv. Upam, da ne samo 

za najbolj motivirane učitelje in učence. Ob tem se ne kaže spraševati, kateri pedagoški 

pristopi so učinkovitejši in prepričljivejši, tradicionalni ali sodobni, pomembno je le, da vedno 

znova premislimo, kako lahko dopolnjujejo drug drugega. Prožnost v izbiri metod in strategij 

poučevanja je ena izmed bistvenih lastnosti učitelja 21. stoletja. 
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Povzetek 

V prispevku je predstavljen sklop izometričnih vaj, ki so jih dijaki in dijakinje izvajali med 

poukom različnih predmetov. Sklop vaj »Minute za znanje« ima psihofizičen vpliv na 

posameznika, saj vpliva na koncentracijo, čuječnost, ravnotežje, pospeši krvni obtok ter 

pozitivno vpliva na mišice in sklepe. Eden od namenov sklopa izometričnih vaj je bil, da se 

dijakom privzgoji in se jih nauči, kako prekiniti sedeče delo in kako z nekaj preprostimi vajami 

preprečiti škodljive vplive prekomernega sedenja. Pri pouku se je sklop vaj izvajal z 

dovoljenjem ravnatelja in profesorja določenega predmeta ter pod vodstvom profesorja 

športne vzgoje. 

 

Ključne besede: dijaki, izometrične vaje, šola, športna vzgoja, znanje 

 

 

Abstract 

The article presents a set of isometric exercises which students did during their classes in 

different subjects. A set of "a Minute for Knowledge" exercises has a psychophysical effect on 

individuals, in more detail it has influence on concentration, alertness, balance; it also 

accelerates blood circulation and has a positive effect on the joint muscles. One of the aims of 

these exercises was to teach students how to interrupt constant sitting and how to avoid the 

effects of over-sitting during lessons. Exercises were carried out during lessons with the 

permission of the head teacher and the respective teacher of the particular subject, and of 

course under the guidance of the teacher of sports education. 

 

Key words: students, isometric exercises, school, physical education, knowledge 
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1 Zakaj minute za znanje? 

Vemo, da so dijaki in učenci v šoli stalno izpostavljeni stresu zaradi ocen, boju za točke, 

pritiskom učiteljev na eni strani in pričakovanjem staršev na drugi strani. Stres je do neke mere 

dober, spodbuja nas k napredku, kadar pa je stresnih situacij preveč, se v telesu poruši 

ravnotežje. Posledica so številne psihične težave ali bolezenska stanja. Pomembno je, da našo 

mladino naučimo metod, s katerimi se lahko sprostijo, umirijo in znajo biti preprosto prisotni 

v danem trenutku. 

Poleg različnih dejavnikov (telefoni, igrice, družabna omrežja …), je sodoben, sedeč in pasiven 

način življenja tudi eden od ključnih dejavnikov, ki škoduje psihofizičnemu zdravju otrok, 

mladostnikov in odraslih. Raziskave kažejo, da je neprekinjen čas daljšega sedenja povezan z 

nastankom kroničnih nenalezljivih bolezni. Težave s hrbtenico in srčno-žilne bolezni so vedno 

bolj pogoste že pri mladostnikih (https://www.nijz.si/sl/kako-lahko-zmanjsamo-sedec-

zivljenjski-slog). McGill (2018) opozarja, da je čvrstost in sposobnost ohranjanja nevtralnega 

položaja hrbtenice tista lastnost, ki hrbtenico zares ohrani zdravo. 

Černetič (2005) razlaga, kako redno izvajanje prakse čuječnosti (v našem primeru - izometrične 

vaje) posameznikom pomaga vzgojiti dolgoročno in globoko izkušnjo notranje mirnosti. 

Švicarski psiholog Piaget je že 1940 zapisal, da sta mišljenje in gibanje v zgodnjem otroštvu za 

razvoj zelo pomembna. Od takrat je bilo narejenih ogromno raziskav in danes vemo, da so 

motorični koraki pri otrocih vzajemno pogojeni z miselnimi. Znanstvene raziskave potrjujejo, 

da telesna aktivnost izboljšuje miselne sposobnosti. 

Stockholmski raziskovalci so izvedli primerjalno študijo dvojčkov, ki je pokazala, da je telesna 

aktivnost tesno povezana z inteligenco. Bolj kot so otroci bili športno aktivni, višja je bila 

njihova kognitivna sposobnost, pri čemer je 15 odstotkov mogoče pripisati dednim faktorjem, 

85 odstotkov pa je odvisnih od telesne aktivnosti. Da zmerna vadba pozitivno vpliva na učenje, 

potrjuje tudi novejša raziskava, ki je bila objavljena v znanstveni reviji PLOS ONE. Obsežna 

študija, pri kateri so raziskovali vpliv zmerne vadbe na dolgoročni spomin med učenjem tujega 

jezika, je namreč pokazala, da so se testne osebe, ki so se tujih besed učile po 30-minutni 

zmerni vadbi, bolje odrezale pri preizkusu znanja, kot pa tiste, ki so pred preizkusom 30 min 

mirovale. 
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Gibanje in šport torej pozitivno vplivata na možgansko učinkovitost, sposobnost učenja in 

koncentracijo. Poleg tega pa veliko pripomoreta tudi k dobremu počutju in občutku sreče, 

zmanjšujeta stres ter izboljšujeta produktivnost in kreativnost. 

Z dovoljenjem ravnatelja in profesorjev, ki sem jih nameraval obiskati med njihovim delom v 

razredu, sem se odločil, da bom med šolskim letom vsak teden za nekaj minut prekinil njihovo 

delo v razredu. S približno 3-4 minutnim sklopom izometričnih vaj, sem dijakom in dijakinjam 

demonstriral vaje, s katerimi sem želel pozitivno vplivati na njihovo psihofizično stanje v 

danem trenutku. Na ta način sem skušal v vzgojno-izobraževalni proces šole vnesti dodatno 

dimenzijo, ki bi koristila tako dijakom in dijakinjam kot profesorjem. Cilj sklopa vaj je bil, da bi 

dijaki prekinili sedeče delo, da bi z vajami razvijali čuječnost ter posledično učinkoviteje sledili 

učni snovi ter da bi z vajami, ki so jih spoznali, nadaljevali tudi v prihodnosti in si na ta način 

naredili dobro izhodišče za bolj zdrav način življenja. 

 

2 Opis in vpliv vaj 

Med vadbo in vsakodnevnim delovanjem mišice opravljajo različne premike. Pod stresom se 

lahko mišica skrajša, podaljša ali ostane enaka. Krčenje pomeni, da se mišica skrajša kot  

odgovor na silo, vendar to ni nujno tako. Obstaja več vrst mišičnih kontrakcij. Ena od njih je 

izometrično krčenje. 

Pri vadbi se raztezamo tako, da vztrajamo v nekem določenem položaju. Prednost tega je, da 

se raztezamo le do določenega položaja, ki ga prožnost oziroma elastičnost naših mišic še 

dopušča, nato v tem položaju vztrajamo in se z mislimi posvetimo mišici, ki jo raztezamo. Lahko 

bi rekli, da v nekem pasivnem položaju aktivno raztezamo določeno mišico ali mišično skupino. 

Izometrične vaje so statične vaje za moč in gibljivost, kjer zavzamemo določen položaj telesa 

in v njem vztrajamo določen čas (10-15 sekund). Pri izometričnem krčenju mišic se dolžina 

mišice ne spreminja, zato so te vaje zelo varne ter možnost poškodb minimalna. Glavne 

prednosti izometričnih vaj je povečana moč. Koncept izometričnih vaj je precej preprost. Z 

lahkoto lahko ciljate na določeno mišico ali skupino mišic in svoj napredek določite glede na 

čas, ki ga imate v določeni situaciji. 
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Vaje, ki smo jih izvajali z dijaki in dijakinjami, sem zasnoval tako, da sem v najkrajšem možnem 

času zajel čim več mišičnih skupin in sklepov ter se seveda v največji meri posvetil hrbtenici 

oziroma mišicam, ki skrbijo za položaj hrbtenice. Telesna drža in položaj hrbtenice ter 

posledično tudi njeno zdravje sta v današnjem »sedečem svetu« velik izziv za sodobnega 

človeka in mladostnika. Danes ima vse več ljudi in mladostnikov resne probleme z držo in 

zdravjem hrbtenice, kar jim zmanjšuje kakovost življenja. 

Telo mora biti v ravnovesju, zato moramo ustrezno okrepiti vse šibke člene. Vsi deli telesa, še 

posebej hrbtenica, morajo delovat skupaj, zato, da lahko opravljamo funkcionalno gibanje 

brez bolečin. Pri tem se ne sme pozabiti, da je trup drugačen segment od okončin, saj gibanje 

primarno preprečuje, medtem ko ga okončine ustvarjajo. 

 

2.1 Imena in kratek opis vaj 

Vsako izmed vaj sem poimenoval, razložil in demonstriral. Sklop vaj je bil zasnovan tako, da je 

zajel čim več mišičnih skupin. 

Pritisk dlani (pred, nad in za glavo – krepitev prsnih mišic in mišice »triceps«). Pri tej vaji je 

potrebno pritiskati dlani eno proti drugi, tako da začutimo precejšno napetost v mišicah (prsne 

mišice, troglava nadlaktna mišica in mišice ramenskega obroča).Visoke roke (izteg rok v 

vzročenju in razteg hrbtenice). V stoji, z majhnim razkorakom, je pogled usmerjen naravnost, 

posvetimo se telesni drži in zavzamemo naravni in zravnan položaj hrbtenice. Roki je potrebno 

iztegniti v vzročenje (nadlakti so ob ušesih) in šteti do deset. 

Strašilo (odmik rok v odročenje in zaročenje (razteg prsnih mišic, krepitev mišic hrbta in 

naravni položaj hrbtenice)). V razkoračni stoji odročimo roke tako, da so palci na rokah 

obrnjeni proti stropu. Na znak demonstratorja roke vadeči še bolj potisnejo v smeri nazaj in s 

tem raztegnejo prsne mišice, hkrati pa krepijo mišice zadnjega dela ramenskega obroča. 

Vadeči morajo biti pri izvedbi pozorni, da ohranjajo hrbtenico v naravnem in pravilnem 

položaju. 
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Štorklja (stoja na eni nogi z zravnanim trupom, naravni položaj hrbtenice, ravnotežje -

propriocepcija spodnjih okončin). S to vajo razvijamo čuječnost, koncentracijo in ravnotežje. 

Vaja zahteva veliko osredotočenosti vadečih, saj je potrebno ohranjati ravnotežni položaj v 

stoji na eni nogi, brez pomoči rok. Ponovno je potrebno poskrbeti, da je hrbtenica v njenem 

naravnem položaju. Modifikacija za težjo izvedbo vaje je, da vadeči zaprejo oči in poskušajo 

ohranjati ravnotežni položaj v stoji na eni nogi. 

Poševni stolp Pisa (izpadni korak naprej z raztegom mišice upogibalke kolka – illiopsoas in 

rahlim odklonom trupa). Dijaki in dijakinje v šoli največ časa presedijo v šolskih klopeh. Kot 

posledica dolgotrajnega sedenja se kaže v skrajšani mišici upogibalki kolka (m. illiopsoas), zato 

bi jo morali dijaki raztezati večkrat dnevno, ker je od nje odvisna tudi telesna drža in posledično 

zdravje hrbtenice. 

Vsaka od naštetih vaj je trajala približno štirideset sekund. Ves sklop vaj smo z dijaki izvedli v 

4-5 minutah. 

 

  

Slika 18: Dijaki in dijakinje SŠSDL Celje med izvajanjem vaj 

(Arhiv ŠVZ) 
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Slika 19: Dijaki in dijakinje SŠSDL Celje med izvajanjem vaj  

(Arhiv ŠVZ) 

 

3 Zaključek 

Mislim, da je sklop izometričnih vaj z naslovom »Minute za znanje« dosegel svoj namen in 

upravičil moja pričakovanja, saj so ga dijaki in dijakinje zelo dobro sprejeli. Po odzivih dijakov 

in profesorjev so »Minute za znanje« v njihov pedagoški proces prinesle nekaj novega in hkrati 

pozitivno vplivale na njihovo delo v šoli. Te ugotovitve so mi v veliko zadovoljstvo in mi dajejo 

dodatno motivacijo pri naslednjih podobnih odločitvah in projektih. Vsak dan se s kolegi 

športne vzgoje trudimo, da bi mladostnikom športno vzgojo in šport predstavili kot nekaj, kar 

jim bo v življenju pomagalo do uresničitve lastnih ciljev na zdrav, neboleč in igriv način. Sem 

mnenja, da bi pri vseh urah šolskega dela bilo potrebno posegati po podobnih vajah, ker bi 

tako ugodno in pozitivno vplivali na učni proces v šolah in udeležence v njem. 
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Povzetek 

V prispevku avtorici predstavljava rezultate skupnega sodelovanja dijaka, šole in delodajalca 

ob izvajanju in spremljanju praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. V zadnjih letih 

ugotavljamo, da vedno več dijakov, ki so vključeni v nižje poklicno in srednje poklicno 

izobraževanje na BIC Ljubljana, potrebuje individualen pristop pri izobraževanju. Dijaki, ki 

imajo potrebno pomoč in prilagoditve pri izvajanju pouka, potrebujejo podporo, spremljanje 

in opolnomočenje tudi pri praktičnem usposabljanju, kar pa je za zunanje delodajalce velik 

izziv in mu delodajalci marsikdaj niso kos. Ker smo želeli to vrzel zapolniti, smo se povezali z 

družbo CenterKontura, ki usposablja in zaposluje invalide in njihovo enoto Gostilna dela. S 

takim načinom sodelovanja so dijaki v času praktičnega usposabljanja deležni ustrezne 

podpore, spremljanja in krepitve tistih veščin, ki jih potrebujejo tudi za nadaljnje samostojno 

življenje. 

 

Ključne besede: dijaki s posebnimi potrebami, praktično usposabljanje z delom, sodelovanje, 

individualen pristop 

 

 

Abstract 

The authors present the results of a common cooperation of a student, school and the 

employer in the persuance and supervision of practical training. In recent years, we find that 

more and more students enrolled in lower vocational and secondary vocational education at 

BIC Ljubljana need individual approach to education. Students who have the necessary help 

and adjustments in the way of presentation in classes, also need support, guidance and 

empowerment in practical training, which is a great challenge for exterior employers with 

which they cannot cope. The cooperation with the CenterKontura Company has filled the 

gaps, which means that students with special needs have been given all the necessary support 

in the period of practical training, guidance and the possibility to strengthen the skills which 

they need for future independent life. 

 

Key words: students with special needs, practical training with working experience, 

cooperation, individual approach  
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1 Teoretična izhodišča inkluzije v vzgojno-

izobraževalnem procesu 

Na BIC Ljubljana se izobražuje vedno več dijakov s posebnimi potrebami, pa tudi tistih, ki imajo 

drugačne vrste ovir, ki izhajajo iz nespodbudnega socialnega okolja in podobno. Ti dijaki imajo 

različne prilagoditve pri pouku in preverjanju ter ocenjevanju znanja, torej so tako ali drugače 

integrirani ali vključeni v šolsko okolje, nimajo pa prilagoditev pri njihovem obveznem 

praktičnem usposabljanju pri delodajalcih, brez katerega ne morejo zaključiti šolanja. 

Na te dijake je potrebno, kot pišeta Peček in Lesar (2006, 29), gledati kot na učeče se 

posameznike, ki imajo enake pravice, a različne potrebe. Tudi Kavkler, ko piše o inkluziji, pravi, 

da se lahko vsak posameznik optimalno vključi v vzgojno-izobraževalni proces in socialno 

okolje, če odstranimo ovire (Kavkler 2008,12). Ne smemo pa pozabiti, da inkluzija pomeni 

vključevanje tako mladostnikov, kot tudi vseh drugih pomembnih, kot so starši, skrbniki, 

politiki, praktiki … (Lesar 2009, 102). 

Veliko strokovnih delavcev v običajnih šolah se boji sprejeti v šolo oz. v razred otroka, ki ima 

posebne potrebe, ker ne znajo z njim delati, nimajo ustreznih učnih razmer, menijo, da bodo 

s tem prikrajšali vrstnike in da je zanje bolje, če se šolajo v specialni ustanovi (Kavkler 2008, 

10). Učitelj ima v inkluzivni šoli pomembno nalogo, od njegovega dela morajo imeti korist vsi 

mladostniki, razvijati mora razredno skupnost z jasno razredno kulturo, v kateri mladostniki in 

učitelji skrbijo drug za drugega (Lesar 2009, 130). Del tega se že počasi vpeljuje v naš šolski 

sistem, a pri praktičnem izobraževanju pri delodajalcu, pa mentorji takih spretnosti nimajo, 

niti jih nimajo od nikoder pridobiti, zato je delo z dijaki s posebnimi potrebami na praktičnem 

usposabljanju v še toliko večji izziv vsem vpletenim. 

 

2 Potek in evalvacija sodelovanja 

Na BIC Ljubljana si želimo izboljšati naše izobraževanje vseh dijakov, zato smo se pri 

praktičnem usposabljanju pri delodajalcu (v nadaljevanju PUD) za dijake s posebnimi 

potrebami obrnili na družbo CenterKontura, ki usposablja in zaposluje invalide. Naše 

sodelovanje se je pričelo v letu 2013, ko se je v naše izobraževalne programe začelo vpisovati 

vse več dijakov s posebnimi potrebami, vedenjskimi motnjami in dijakov, ki pogosto niso bili 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 231 
 

motivirano za šolsko delo in obveznosti. Družba CenterKontura je bila pripravljena sprejeti 

naše dijake na praktično usposabljanje pri delodajalcu v njihov program učne delavnice 

»Gostilna dela«. Zaposleni v Gostilni dela nudijo potrebna znanja, možnost individualnega 

pristopa, strokovno podporo in vodenje dijakov, s pomočjo katerega so naši dijaki tam 

uspešno opravili PUD. Prej so bili ti mladostniki na primer brez delodajalca za opravljanje PUD-

a, ker so bodisi redno zamujali na delovno mesto, niso upoštevali vseh navodil, niso dosegali 

pričakovanj delodajalca in jim je le ta odpovedal pogodbo o sodelovanju. 

To nam je pokazalo, da nekateri dijaki na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu potrebujejo 

vodenje, podporo in pomoč, prav tako, kot pri teoretičnem pouku, vendar jim delodajalci to 

seveda težje zagotovijo. Sodelovanje z Gostilno dela nam je omogočilo, da so bili vključeni 

dijaki vodeni pri njihovih strokovnih delavcih, ki so jih spremljali pri delu, njim in mentorjem 

na delovnem mestu so nudili strokovno podporo in vodenje. Dijaki na ta način niso bili deležni 

zgolj pridobivanja praktičnih znanj, temveč tudi podpore pri premagovanju osebnih stisk in 

težav, tako šola kot dijak pa smo si lahko s povratno informacijo strokovnih delavcev pomagali 

pri organizaciji nadaljnjega dela. 

Z namenom vzpostavljanja globljega povezovanja spretnosti in znanj ter kvalitetnejšega dela 

z dijaki smo pripravili tudi določen protokol sodelovanja med dijakom, šolo in delodajalcem. 

Prvi korak pri vzpostavitvi našega sodelovanja je prostovoljna vključenost vseh vpletenih in 

dogovor o sodelovanju. Drugi korak je, da se dijak predstavi delodajalcu in obratno. Sledi zapis 

pričakovanj vseh vpletenih, torej dijaka, šole in delodajalca. Dijak zapiše, kaj on pričakuje od 

PUD-a, kaj bi se rad naučil, pri čem potrebuje še dodatno vajo ali podporo, kaj so njegova 

močna področja, spretnosti in veščine, ki jih delodajalec lahko še dodatno krepi in s tem dijaku 

omogoči poudarjanje močnih področjih in posledično krepitev samopodobe. Šola oziroma 

učitelji praktičnega pouka zapišejo, kje zaznavajo, da so dijakova močna področja in kje še rabi 

pomoč ali podporo (npr. pri natančnem tehtanju izdelkov, valjanju testa, komunikaciji z 

drugimi, ipd.). Delodajalec prav tako zapiše, kaj so njihova pričakovanja (pravočasno prihajanje 

na delovno mesto, urejenost na delovnem mestu, ipd.). Tako imajo vsi vpleteni lahko vpogled 

v pričakovanja drug drugega, s čimer se zagotavlja bolj kvalitetno sodelovanje in izvajanje PUD-

a za dijaka, pa tudi ostale udeležene. Ob koncu sodelovanja se potek dela seveda tudi evalvira. 
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Tako dijak, kot šola in delodajalec podajo svojo evalvacijo sodelovanja. Odzivi dijakov po 

poteku PUD-a so spodbujajoči, saj napišejo: 

Dijak 1: 

 Prisluhnili so njenim potrebam – ko je na primer potrebovala več časa, je nihče ni 

priganjal. 

 Utrdila je recepte 1. letnika, naučila se je nekaj novih receptov za 2. letnik. 

 Šola je imela kontakt z delodajalcem, svetovalni delavki s šole sta jo prišli tudi 

pogledat, kar ji je veliko pomenilo. 

 Občasno je opravljala tudi pomožna dela. 

Dijak 2: 

 Pove, da so razumeli njena šibka področja, imela je veliko podporo pri mentorici. 

 Pri receptih je imela podporo mentorice, ki ji je sprva pokazala izdelavo izdelka, nato 

je bila zraven in pomagala, dokler ni sama naredila recepta brez podpore mentorice. 

 Naučila se je več vrst receptov, kot je pričakovala. 

 Najboljša izkušnja je delo v ekipi. 

 Komunicirala je z oskrbovanci, kar je bilo zanjo nekaj novega, tega se je sprva bala, a 

potem je videla, kako jo je to obogatilo. 

Dijak 3: 

 Pove, da so jo sprejeli tako, kot je, to ji je bilo zelo všeč. 

 Ko ji je bilo težko, se je lahko umaknila, nekajkrat se je tudi mentorica pogovorila z 

njo, potem to ni bilo več potrebno. 

 Naučila se je veliko novih receptov, tudi za drugi letnik. 

 Šola je imela kontakt z delodajalcem, to ji je dalo dober občutek. 

 

Povratna informacija delodajalca je prav tako izrednega pomena za nadaljnje sodelovanje in 

uspešno delo z dijakom. Za posameznega dijaka dobimo povratno informacijo o delu in 

morebitne napotke za delo naprej ali pa namig, kje je potrebno dijaka še podpreti. Delodajalec 

je za zgoraj navedene dijake, na primer povedal: 
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Dijak 1: 

 Potrebuje veliko dodatnih navodil. 

 Pokazala je samostojnost predvsem pri preračunavanju, izdelavi izdelka. 

 Večkrat se je želela umakniti v »pomožna dela«, a so jo spodbujali (mentorica) k 

temu, da izdeluje izdelke, ker ji je to dobro šlo od rok. 

 V skupino se je dobro vklopila. 

Dijak 2: 

 Tiha, zdržana. 

 Potrebuje veliko spodbude. 

 Imela je svoje trenutke, takrat je potrebovala pogovor ali umik. 

 Veliko je napredovala od začetka trajanja PUD-a do konca (2 meseca). 

Dijak 3: 

 Zelo marljiva. 

 Zelo hitra. 

 Potrebuje veliko spodbude. 

 Težko bo samostojno opravljala poklic slaščičarja. 

Tudi delodajalec ugotavlja, da je tak način sodelovanja dobrodošel, da je pomembno, da 

zapišemo vsak svoja pričakovanja, saj je potem tudi lažje slediti samemu namenu sodelovanja. 

Ocenjujejo, da je kontakt s šolo izrednega pomena, saj se določene elemente lahko izboljša že 

sproti, npr. na PUD-u (npr. vključevanje novih receptov v delo, ipd.). 

Tak način dela nam je do sedaj uspelo vzpostaviti z dvema delodajalcem, to je z Gostilno dela 

in Drugo violino. V prihodnosti načrtujemo primere dobre prakse vzpostaviti še z drugimi 

delodajalci. 

 

3 Zaključek 

Iz naših izkušenj se je izkazalo, da je model praktičnega usposabljanja, ki smo ga ustvarili s 

povezovanjem in s sodelovanjem učinkovit, saj so dijaki s posebnimi potrebami na ta način 

uspešno opravili praktično usposabljanje, pridobili nove veščine in pozitivne izkušnje s 

področja dela. Znanja, ki jih mladi pridobivajo na osnovi lastnih izkušenj in kreativnosti, so 

pomembna, prav tako so pomembna tista znanja, ki jih pridobijo v šolskem sitemu pri 
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teoretičnih in praktičnih vsebinah. Praktično usposabljanje pri delodajalcu ponudi dijakom 

možnosti razvoja različnih znanj in trendov in tudi vsebin, povezanih z življenjskimi izkušnjami, 

ki jih utrdijo v  nadaljnji samostojnosti. Pomembno je, da vsi vključeni v te procese sodelujejo, 

da se lahko vsa pridobljena znanja sproti preverjanju, oblikujejo in utrjujejo v celostno podobo 

mladostnika na poti k samostojnem življenju v prihodnosti. 
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Povzetek 

Dandanes mnogokrat pri pouku otroke po nepotrebnem obremenjujemo z velikim številom 

podatkov, z usmerjenimi dejavnostmi, z natančno vodenimi računskimi operacijami oz. 

postopki, ne damo pa jim vedeti, kdaj to v praksi koristno uporabiti in kako. Znanje, ki ga 

pridobimo iz neposrednih izkušenj v okolju izven učilnice, je še kako koristno, uporabno in 

zanimivo. V prispevku predstavljam primer matematičnega sprehoda učencev 4. razreda po 

mestnem jedru Maribora. Delovni listi z nalogami, ki so jih učenci med matematičnim 

potepom reševali, so sestavljeni na podlagi učnih ciljev matematike za četrti razred. Hkrati so 

učenci sami poiskali matematični problem na terenu in ga rešili. Z izbranimi nalogami želim 

prikazati, da je matematika prisotna v našem vsakdanu. Njihov glavni cilj pa je, da spodbujajo 

učenčevo sposobnost raziskovanja, opazovanja, primerjanja, sklepanja, merjenja, štetja, 

računanja, orientiranja ali zgolj doživljanja pouka izven učilnice in povezanost z okoljem, 

mestnim jedrom. Hkrati pa tak način dela krepi občutek pripadnosti v skupini in razvija 

komunikacijo ter ponuja možnost vsakemu individuumu, da pripomore k uspešnosti skupine. 

 

Ključne besede: matematika, medpredmetno povezovanje, učni sprehod, orientacija 

 

 

Abstract 

Nowadays, many lessons contain a large amount of data, focused activities, and precisely 

managed computing operations. On the other hand, students do not know when to use them 

in practice and how. Yet, the knowledge we gain from direct experience in an environment 

outside the classroom is much more useful and interesting. In this article, I present an example 

of a mathematical trip of 4th grade students around the centre of Maribor. Besides given 

worksheets, they also tried to find their own mathematical problems and solve them. With 

this assignment, I want to show that maths is present in our everyday lives. The main objective 

is to encourage the student's ability to explore, observe, compare, conclude, measure, count, 

calculate, orient, or merely experience lessons outside the classroom as well as strengthen 

and develop communication and contribution to the group’s success. 

 

Key words: mathematics, cross-curricular integration, educational trip, orientation  
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1 Športni dan kot matematični potep 

Pod pojmom matematičnega potepa povežemo znanje matematike z gibanjem v naravi, v 

okolju, kjer živimo, in vsakdanom. Vidimo povezave med predmeti, jih razumemo in doživimo. 

Pri tem pa težimo k celostnemu, aktivnemu in uporabnemu znanju (Markelj, Vučkovič, 2008, 

str. 7). Eden izmed glavnih ciljev tega športnega dneva – orientacijskega pohoda – je bil, 

seznaniti in spoznati se z matematiko na drugačen način. Ne klasičen, v učilnici, temveč v 

naravi. Učenci spoznajo tudi, da matematika ne pomeni le računanja, marveč je uporabna v 

vsakdanjem življenju. Odločila sem se, da športni dan izpeljem kot matematični potep. 

Načrtovala sem tudi pogoje (število otrok, čas, prostor ter pripomočke oz. delovno gradivo) za 

izpeljavo. Ko sem se odločila, da izberem metodo dela v manjših skupinah, sem se posluževala 

razdelitve otrok v naključne skupine po priporočilu Daniele Brečko (2002), ki omenja, da se 

naključne skupine priporočajo pri delu v veliki skupini, ki je še pregledna (30 do 40 otrok). Pravi 

tudi, da je prednost tega v tem, da si otrokom teme ni potrebno izbrati vnaprej. Tovrstna 

metoda se je izkazala za zelo uspešno. V športni dan pa sem želela vključiti tudi medpredmetno 

povezavo kot dokaz, da več predmetov vodi v zaokroženo tematsko povezano celoto. Primere 

glede na namen navajajo Kovač, Starc in Jurak (2006, str. 29): 

̵ poglobljeno razumevanje določenih pojavov – npr. delovanje srca v mirovanju in gibanju; 

̵ motivacija za dejavnost – npr. orientacijski pohod; 

̵ praktično spoznavanje in razumevanje – npr. matematične zakonitosti (naravna števila, 

poznavanje likov, teles, merjenje korakov ipd; 

̵ kritično razmišljanje o pojavih – npr. primerjava prometa v mestu in na vasi. 

 

2 Potek dela in cilji 

Da bi učencem približala še orientacijo, sem jim kopirala pomanjšani mestni del, ki so ga 

kartirali. Označiti so morali prehojeno pot in pobarvati dejavnosti (gospodarske in 

negospodarske, ki so jih videli na poti) z različnimi barvami. S terenskim delom sem vpeljala 

sodoben pouk matematike in povečala aktivnost učencev. Namen pa je bil tudi pritegniti 

otrokovo zanimanje za dogajanje v prostoru domačega kraja oz. pokrajine. 
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2.1 Načrt za izvedbo dela 

Matematični orientacijski pohod smo izvedli v mestnem in predmestnem jedru Maribora. 

Pripravila sem matematične naloge, sestavljene iz različnih ciljev učnega načrta. Priložila sem 

še načrt mesta. Preden smo se podali na pot, sem otrokom podala napotke za izvedbo dela, 

jih usmerila po učni poti, preverila razumljivost navodil in jih razdelila v manjše heterogene 

skupine oz. so se razdelili sami. Učenci so si znotraj skupine razdelili vloge (najboljši član je bral 

navodila, na postajah pa so izmenoma odgovarjali na zastavljena vprašanja) in šele ko so imeli 

vsi v skupini dodeljeno posamezno nalogo, so lahko odšli do prve točke. Pri razdelitvi v skupine 

in določitvi vlog znotraj skupine sem opazila, da so bili učenci avtonomni in niso imeli težav. 

 

2.2 Cilji terenskega dela 

Delo je vključevalo več vseživljenjskih kompetenc. Pomembno je bilo sodelovanje v skupini 

(aktivna pomoč pri ugotavljanju in izvajanju potrebnih korakov), samostojnost pri delu (dobra 

organizacija, urejenost izdelka), natančnost pri delu (urejena pisava) in nenazadnje 

sodelovanje (pomoč sošolcem, potrpežljivost, spoštovanje drugačnosti). Naloge na učnem 

listu so bile medpredmetno povezane z minimalnimi in temeljnimi standardi znanja 

posameznega predmeta. 

 

2.2.1 Primeri ciljev in nalog iz matematike 

̵ prepozna like in telesa (na stavbah, svetilkah) (npr. Obliko katerega lika ima kamnita 

ploščad, na kateri stoji vodnjak?); 

̵ zapiše naravna števila (prepisi letnic, ure na parkomatu, čas na cerkveni uri, cene 

najcenejše in najdražje knjige) (npr. Prepiši letnico rojstva na spomeniku Rudolfa Maistra); 

̵ šteje naravna števila (število nadstropij, oken, obokov gradu, vej na deblu drevesa, korakov 

od ene do druge točke) (npr. Pred teboj stoji mestni grad. Koliko obokov vidiš?); 

̵ računa z naravnimi števili (letnice življenja književne osebe, vseh oken na stavbi, čas 

parkiranja, število koles ob stojalu) (npr. Kako dolgo lahko parkiraš avto, ne da bi se bal, da 

se boš srečal z »mestnim pajkom«?); 

̵ oceni in meritev izrazi s smiselno mersko enoto (višina kipa) (npr. Oceni višino kužnega 

znamenja); 
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̵ primerja količine (granitne kocke s kamnitimi ploščami) (npr. Tla mestne ulice so tlakovana 

s sivimi granitnimi kockami in rjavimi ploščami. Vpiši znak za velikostni odnos (>, < ali =); 

granitne kocke _____________ rjave kamnite plošče); 

̵ sešteva in odšteva v množici naravnih števil (parkirano število koles) (npr. Na trgu vidiš 

stojala za kolesa. Koliko koles lahko parkiramo ob stojala, če ob eno postavimo dve 

kolesi?); 

̵ opiši simetrične elemente (črke v napisu) (npr. Izpiši simetrične črke, ki se pojavijo v napisu 

hotela, pred katerim stojiš); 

̵ opiše odnose med geometrijskimi elementi (medsebojna lega vdolbin v koritih) (npr. Pred 

teboj sta dva mogočna, visoka stebra. V kakšni legi sta postavljena? Kakšna je njuna 

medsebojna lega)? 

 

2.2.2 Primeri ciljev in nalog iz slovenščine  

̵ piše začetek povedi z veliko začetnico; 

̵ piše čitljivo; 

̵ pravilno zapiše lastno in občno ime (Rudolf Maister, lipa) (npr. Stojiš pred spomenikom. 

Komu je posvečen?); 

̵ dopolni nepopolne povedi (npr. Mariborski grad stoji na SV robu starega mestnega jedra 

Maribora. V njem ima prostore _______________ muzej Maribor.); 

̵ tvori vprašalne povedi (npr. Izmisli si podobno nalogo in jo reši). 

 

2.2.3 Primeri ciljev in nalog iz naravoslovja in tehnike 

̵ ravna se v prometu kot pešec; skladno s predpisi upošteva razmere na cestišču (cesto 

pravilno prečka na označenem prehodu za pešce);  

̵ pozna in poimenuje najpogostejše rastline v okolju (lipa) (npr. Ali veš, pod katerim 

drevesom stojiš?) 

 

2.2.4 Primeri ciljev in nalog iz družbe 

̵ ve, da mu strategije pomagajo pri sodelovanju; 

̵ zna raziskati neposredno družbeno okolje; 
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̵ se orientira v načrtu domačega kraja (npr. Nadaljuj pot v smeri proti vzhodu, proti Trgu 

svobode); 

̵ pozna nekaj primerov kulturne dediščine v domačem kraju (spomeniki, trgi, grad, cerkev, 

ulice). 

 

2.2.5 Primeri ciljev in nalog iz likovne umetnosti 

̵ razvija občutek za razporejanje oblik na ploskvi (nariše svetilko) (npr. Poglej hiše na 

Gosposki ulici. Njihovo pročelje krasijo enake svetilke iz črne kovine. Nariši svetilko). 

̵ ob zgledih iz narave in okolja spoznava likovne pojme (mozaik, ptičja perspektiva) (npr. 

Kateri lik bi videl, če bi spomenik gledal iz ptičje perspektive)? 

 

2.2.6 Primer ciljev in naloge iz športa 

̵ upošteva pravila varne hoje; 

̵ pozna osnovne atletske pojme (npr. Napiši čas začetka pohoda in čas prihoda na cilj). 

 

2.2.7 Vrednotenje dela 

V sestavo nalog je bilo vključenih več priprav in pripomočkov (priprava nalog, orientacijske 

karte, ocenitev dolžine poti, okvirni čas, varnost poti). Pri tem se mi je zdelo pomembno, da 

so se otroci sami orientirali, poiskali kontrolne točke, naloge pravilno rešili in si nesebično 

pomagali oz. sodelovali. Po končanem delu smo preverili in vrednotili naloge. Pri nekaterih 

smo zasledili manjša odstopanja bodisi zaradi prehitrega in premalo natančnega branja bodisi 

zaradi nenatančnega opazovanja in hitenja. Za uspešnost reševanja v skupini je bilo ključnega 

pomena, da so našli pravilne kontrolne točke, prebrali ustrezne naloge, poiskali podatke, jih 

pravilno zapisali in rešili. Čas prihoda na cilj ni bil pomemben, bil je le informativnega značaja.  

 

3 Zaključek 

Učencem je bil tako zastavljen športni dan nepozabna združitev pohoda in medpredmetnega 

povezovanja vsebin. Pridobili so si dragocene izkušnje s sodelovanjem v skupini (predanost, 

zanesljivost, organiziranost, sprejetost različnosti), razvijali socialni čut, uporabljali uspešno 

komunikacijo, vseživljenjsko znanje, pridobivali pozitiven odnos do narave, kulture, 
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prevzemali so vlogo učitelja in spoznali različne vrste pismenosti. Vsaka skupina je na koncu 

predstavila svoje delo in vtise. Povedali so, kako je delo potekalo, kje so imeli težave in ali so 

jih uspešno rešili. 

Učenci, ki imajo težave z matematiko in ji niso najbolj naklonjeni, so jo po takem delu bolj 

vzljubili. Velja opozoriti na pomen premišljenih korakov pri načrtovanju in oblikovanju 

praktičnih nalog od začetnega načrtovanja do končnega poročanja oz. vrednotenja, da so 

lahko vsi učenci uspešni. Glede na to, da ima veliko otrok že mobilne telefone, bi jim bilo 

smiselno predstaviti uporabne aplikacije (Garmin Connect, Sports Tracker), s pomočjo katerih 

bi dejavnost dodatno popestrili.  
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Povzetek 

V sodobni družbi, ki temelji na znanju, morajo dijaki za kakovostno življenje med 

izobraževanjem v učno-spodbudnem okolju, kjer jih kompetentni učitelji znajo učinkovito 

motivirati, usvojiti različne veščine, razviti jezikovne kompetence in oblikovati svoj vrednostni 

sistem, temelječ na medsebojnem zaupanju, odgovornosti in spoštovanju. V prispevku je 

predstavljen izbirni predmet v 2. letniku gimnazije – javno nastopanje. Interdisciplinarnost 

predmeta, ki ga izvajamo štiri učiteljice, omogoča razvoj čustvene in socialne inteligentnosti 

dijakov ter jih s sposobnostmi (ne)verbalne komunikacije pripravlja za samozavestne in 

prepričljive javne nastope v vseh govornih položajih. Sodelovalno in izkušenjsko učenje 

spodbuja njihove intelektualne, čustvene in motivacijske plati osebnosti ter jih oblikuje v 

samostojne, razmišljujoče in kritične (so)ustvarjalce, ki bodo kos vsem izzivom 21. stoletja.  

 

Ključne besede: čustvena inteligentnost, izbirni predmet, izkušenjsko učenje, javno 

nastopanje, (ne)verbalna komunikacija, socialna inteligentnost 

 

 

Abstract 

In order to live a high quality life in modern knowledge-based society, students who are 

educated in a learning-stimulating environment where competent teachers can effectively 

motivate them, need to acquire various skills, attain language proficiency and develop their 

own belief system, foundations of which are mutual trust, responsibility and respect. This 

article presents an elective course in the second year of high school – public speaking. The 

interdisciplinarity of the course, which is taught by four teachers, enables the development of 

students' emotional and social intelligence and by improving their (non)verbal communication 

skills it prepares them to be confident and persuasive in their oral presentations regardless of 

the circumstances. Collaborative and experiential learning fosters the intellectual, emotional 

and motivational aspects of their personality and shapes them into independent, thinking and 

critical (co)creators who will meet all the challenges of the 21st century. 

 

Key words: elective course, emotional intelligence, experiential learning, (non)verbal 

communication, public speaking, social intelligence  
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1 Medpredmetno povezovanje – pot do celostnega 

razvoja dijakov 

Šola poleg formalnega izobraževanja ponuja številne druge oblike intelektualnega, socialnega 

in čustvenega učenja. Tako se uresničuje temeljni cilj vzgoje in izobraževanja – oblikovanje 

samostojnega, razmišljujočega in odgovornega posameznika. V vseživljenjskem procesu 

učenja pa se razumevanje znanja, vloga učitelja in vzgojni vpliv na dijaka spreminjajo. 

Znanje ima v družbi znanja, v kateri živimo, na videz zelo pomembno vlogo, a postaja pogosto 

le sredstvo za doseganje uspešnosti in drugih aktualnih ciljev. Biti mora uporabno v praksi. Niti 

ni potrebno, da ga usvojimo, zadošča že, če se posameznik nauči, kako dostopati do "banke 

znanja", dostopne na spletu. Tako znanje postaja za posameznika le uporabna vrednost, 

izkušnja, ki mu pomaga uspeti na trgu delovne sile, ne gradi pa njegove osebnosti. A znanje 

ostaja vrednota in naloga šole je, da pri dijakih razvija in utrdi njegovo smiselnost in pomen. Z 

razsvetljenske perspektive ima znanje in njegovo usvajanja odločilno vlogo pri oblikovanju 

posameznika, kultivira ga, spodbuja neodvisnost razuma od zunanjih vplivov in osvobaja 

človekov duh vsega pritlehnega. (Kovač Šebart, 2015) Del izobraženosti je tudi spoznanje, da 

lahko razumemo vrednost vsebin in v aktualni praksi neuporabnega znanja. To znanje pa nam 

omogoča širši pogled onkraj gole uporabnosti, odpira nova obzorja in nas povezuje s kulturno 

in znanstveno dediščino, stik s tradicijo pa zagotavlja oblikovanje lastnega razumevanja sveta 

in sebe v njem. 

V mladih je treba razvijati kritičnost, da se bodo znali upreti modernemu suženjstvu 

potrošništva. Učenje ne more biti ves čas zabavno in igrivo, je naporen proces, še posebej, 

kadar gre za usvajanje kompleksnejšega, abstraktnejšega znanja, ki zahteva dolgotrajen trud, 

vztrajnost, miselni napor in potrpežljivost. Treba je preseči lažno miselnost, da šola mlade 

preveč obremenjuje z učenjem, takoj ko to ne vzbuja več občutkov ugodja. Mladi potrebujejo 

miselne izzive in zadovoljstvo, ki ga omogoča razumevanje pojavov, saj je želja po razumevanju 

sveta temeljni vzgib človeškega duha. Že Kant je poudarjal: "Ni treba učiti misli, treba je učiti 

misliti." 

Vrednost posamezne šole ni v številu odličnih spričeval, ampak v odličnosti znanja, ki ga 

posreduje mladim. Učiteljevo delo postaja zato vedno težje. Zahteva veliko inovativnosti, 
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ustvarjalnosti, poleg pedagoškega in strokovnega znanja tudi čustveno in socialno zrelo 

osebnost. Učiteljevo vedenje mora biti kombinacija sočutja, sklepanja kompromisov, 

optimističnega pogleda, sposobnosti pristnega navezovanja stikov z dijaki in starši. Biti mora 

spodbujevalec in usmerjevalec učenja ter svetovalec dijakom, da znajo in hočejo uresničevati 

svoje potenciale. Učiteljeva avtoriteta raste tudi iz prepričanja dijakov, da ima znanje, ki ga 

morajo oni še usvojiti, in da ima učenje smisel, čeprav ga sami neposredno in takoj ne morejo 

izkusiti. Kot ugotavlja Galimberti (2019), je učenje učinkovito, kadar teče preko očaranosti, 

čustvene soudeležbe, saj se med odraščanjem um odpre, ko sodelujejo tudi čustva. Poudarja 

pomen karizmatičnih učiteljev. "Vsi se spominjamo, kako zavzeto smo se učili predmetov, ki 

so jih poučevali profesorji, ki so nas očarali in pred katerimi se nismo hoteli osramotiti." 

(Galimberti, 2019, 158) Takšni učitelji so pravo nasprotje ravnodušnosti, brezbrižnosti, 

konformizma, učijo tako, da so sami vzor. Mlade učijo tudi konstruktivno in odgovorno 

reševati konflikte. Ti so sestavni del življenja, spretnost in modrost pri njihovem reševanju pa 

lahko postaneta mladim popotnica pri oblikovanju osebnosti. 

Učitelji mlade uspešno motiviramo, kadar jih vodimo, da se lotijo stvari, ki jih hočejo narediti, 

takšno učenje jim zagotavlja osebno zadovoljstvo in pripravljeni so se potruditi. Kang (2017) 

opozarja, da je v šolah vedno več "prežgancev", dijakov, ki so povsem izgoreli, in "porcelanov", 

ki se zlomijo pred prvo večjo oviro v življenju. Avtorica dodaja: "Prežganci in porcelani ne 

prenašajo tveganja, izčrpani so, v stresu in togega mišljenja – pravo nasprotje mladih, kakršni 

naj bi bili pred začetkom svoje intelektualne kariere." (Kang, 2017, 63-64) Ista avtorica 

poudarja, da mladi za uspeh v zelo tekmovalnem in globalno povezanem svetu poleg 

inteligenčnega in čustvenega količnika potrebujejo še posebne spretnosti, ki jih je 

poimenovala kognitivni količnik. Med njegovimi kompetencami navaja kritično mišljenje, 

sodelovanje, komunikacijo in ustvarjalnost. Dijak mora pri pouku aktivno sodelovati, biti 

vedoželjen, čustveno angažiran ter tudi odgovoren in kritičen do lastnega mišljenja in 

ravnanja. 

V celostnem razvoju posameznika ima zato pomembno vlogo tudi kulturno-umetnostna 

vzgoja, saj spodbuja razvoj čustvene in socialne inteligentnosti. Krajnc, Bucik in Požar Matijašič 

(2016) so prepričane, da spodbuja razvoj različnih komunikacijskih sposobnosti, ustvarjalnosti, 

inovativnosti, pomaga pri socialno-čustvenem razvoju dijakov in oblikovanju njihovih vrednot. 
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Tudi na Gimnaziji Celje - Center iščemo vedno nove poti, kako mlade navdušiti za ustvarjalno 

učenje. V vzgojno-izobraževalnem procesu nam medpredmetno povezovanje omogoča 

ustvarjalno dopolnjevanje intelektualnih, čustvenih in motivacijskih vsebin pri pouku, saj tako 

lahko z različnih perspektiv pri dijakih razvijamo znanje, sposobnosti, spretnosti in vrednote, 

potrebne za njihov vsestranski razvoj. V članku je predstavljen izbirni predmet v 2. letniku. V 

programu gimnazija smo ga pred nekaj leti zasnovale učiteljice različnih predmetov, saj smo 

pri dijakih hotele razvijati "mehke spretnosti" (sposobnosti za sodelovanje, verbalno in 

neverbalno komunikacijo), notranjo motivacijo ter vrednote, kot so sočutje, spoštovanje in 

odgovornost. 

Vrednote in vsebine, ki jih želimo predstaviti mladim, moramo najprej nadgraditi v sebi. Ko 

postanemo mladim navdih, vzbudimo v njih željo po spremembah in tako se lahko pri 

predmetu javno nastopanje razvijajo v intelektualno radovedne, čustveno zrele, za svoje 

ravnanje odgovorne in celovite osebnosti. 

 

2 Javno nastopanje – izbirni predmet v 2. letniku 

gimnazije 

Program splošne gimnazije omogoča v 2. letniku nekaj prosto izbirnih ur, kjer lahko vsaka šola 

avtonomno ponudi dijakom tisto znanje, ki učinkovito spodbuja njihov celostni razvoj. 

Gimnazija Celje - Center je pred osmimi leti oblikovala tudi predmet javno nastopanje (v 

nadaljevanju JAN), v šolskem letu 2018/19 pa je ta postal sestavni del na novo uvedenih 

interdisciplinarnih tematskih sklopov, ki so prvi poskus prenove gimnazijskega programa. 

70-urni izbirni predmet smo na pobudo Mateje Glušič Lenarčič oblikovale štiri učiteljice. 

Predmet je interdisciplinaren, psihološko znanje se v štirih sklopih povezuje s sposobnostmi 

(ne)verbalne komunikacije ter spretnostmi obvladovanja čuječnosti, retorike, bontona in 

praktičnega sporočanja, nastopanja dijakov v javnih govornih položajih. Vsebine skupaj 

načrtujemo, povezujemo z vsakdanjim življenjem in interesi dijakov ter sledimo njihovim 

osebnim ciljem. Dijake poskušamo s sodobnimi metodami in oblikami dela (izkušenjsko, 

sodelovalno učenje, tehnike čuječnosti, igra vlog, delo v dvojicah, delo v skupinah) usmerjati, 

da aktivno in čustveno sodelujejo ter v interakciji z vrstniki ozaveščajo in razvijajo tudi kritično 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 247 
 

mišljenje ter si gradijo sistem vrednot. Posebej spodbujamo sodelovanje med dijaki v parih ali 

v skupinah ter tako krepimo njihov kognitivni količnik. 

Drugošolci so naši soodgovorni partnerji v učnem procesu, aktivno pa sodelujejo tudi v 

procesu ocenjevanja. Teoretično znanje pisno preverjamo, glavna pa je ocena javnega 

nastopa, ki je za dijake pravi izziv, saj je sinteza vseh pridobljenih spretnosti in znanja. Na 

osnovi skupno oblikovanih kriterijev dijaki opazujejo vrstnike ter hvalijo dobre plati in kritično 

izpostavijo spodrsljaje. Dajanje povratnih informacij sošolcem jih spodbuja, da pozorno 

poslušajo drug drugega in se tudi za svoj nastop bolj potrudijo. Takšno sodelovalno in 

izkustveno učenje omogoča dijakom aktivno vlogo v lastnem osebnostnem razvoju. 

 

2.1 Psihološke plati javnega nastopanja 

Psihologinja Helena Maher Resinovič je za svoj sklop skupaj z dijaki izbrala praktične vsebine 

psihologije, uporabne v njihovem vsakdanjem življenju. Dijaki se učijo sestavin čustvene 

inteligentnosti (samozavedanja, samokontrole, empatije, notranje motivacije, spretnosti v 

medosebnih odnosih), ki jih prepoznavajo pri sebi in drugih. Naučijo se čustva jasno in 

neposredno izražati ter uravnavati. Naredijo miselni vzorec svojih močnih in šibkih področij, 

vlog, lastnosti, izkušenj in ciljev za prihodnost ter tako gradijo pozitivno samopodobo. Z njo 

razvijajo tudi notranjo motivacijo. "Življenju daje smisel, določa cilje, ki jih je treba doseči, in 

vrhove, ki jih je treba usvojiti. Vsak posameznik mora znotraj sebe najti nekaj, kar želi doseči, 

biti ali početi." (Panju, 2010, 68) 

Razumevanje lastnih čustev je pogoj za njihovo obvladovanje, zato psihologinja z dijaki 

raziskuje sprožilce negativnih čustev, zlasti žalosti, strahu in jeze, in vadi strategije 

obvladovanja afektov in osebnostne čvrstosti. Dijaki se učijo tudi samospoštovanja. Naučijo se 

pozitivnega notranjega samogovora tik pred ocenjevanjem ali drugimi stresnimi situacijami, 

da ublažijo strah in nemir, saj sprejemanje občutkov sprosti napetost. Vadijo tudi tehnike 

dihanja in vizualizacijo. Ko se zavedajo lastnih čustev, se lažje vživljajo v položaj drugega, 

postajajo bolj empatični. Preko igre vlog povečujejo svojo stopnjo empatije. Učijo se 

asertivnosti (vadijo "JAZ-sporočila") in konstruktivnega reševanja konfliktov, pri čemer 

rešujejo problemsko zastavljene primere. Ure psihološkega sklopa dijaki zaključijo s kratko 

ustno samopredstavitvijo, kjer pokažejo svoje sporazumevalne spretnosti in nadgradijo 
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pozitivno samopodobo. V skupini (dijaki so iz različnih razredov) se utrjujejo pristni odnosi, 

oblikuje njihova čustvena zrelost, raznovrstnost in kompleksnost čustvovanja. Ta vključenost, 

povezanost s sebi enakimi, pa je za vse dragocena izkušnja. 

 

2.2 Spodbujanje in razvijanje verbalne komunikacije ter 

ustvarjalnosti 

Kot učiteljica slovenščine opažam, da pri dijakih postopno upada njihova jezikovna zmožnost. 

Razlogov je več, zagotovo ima velik vpliv informacijska tehnologija. Z uporabo računalnika se 

je razvila večopravilnost. Namesto da bi se dijaki ukvarjali s predpisano vsebino, se prepuščajo 

oblikovanju, pregledujejo slikovno gradivo, všečkajo in preverjajo, kaj je novega na spletnih 

socialnih omrežjih. Računalnik deluje kot motilec, saj znižuje pozornost in zbranost dijakov. 

Galimberti (2019) ugotavlja, da pri mladih prevladuje "simultana" inteligentnost. Ta omogoča 

hkratno uporabo več podatkov, slik, ki jih ni treba hierarhično razvrstiti v sistem. Gre za 

simultano gledanje podob z osiromašenim razumevanjem. "Sekvenčno" inteligentnost 

uporabljamo za branje in pisanje. Črke moramo prevajati v pomen, za kar potrebujemo 

abstraktno mišljenje. Homo sapiens, sposoben abstraktnega mišljenja, postaja "homo videns", 

uporabnik podob, podoben malemu otroku, ki ne zna pisati, za razumevanje sveta pa 

potrebuje knjige, polne slik. 

Da bi bili dijaki učinkovito usposobljeni za govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem 

knjižnem jeziku, v svojem sklopu z njimi vadim nekatere tehnike čuječnosti. Osnovna sestavina 

dobrega sporazumevanja je poslušanje sogovorca, z usmerjeno pozornostjo nanj in na 

besedilo pa dijaki prekinejo miselne avtomatizme, izključi se avtopilot – mehanično 

sprejemanje podatkov. Učitelji pri pouku z dijaki največkrat le govorimo, manj se 

pogovarjamo, zato je JAN priložnost, da občutijo veselje, ko jih nekdo konstruktivno in pozorno 

posluša. Tako premagujejo tudi tremo. Vadijo v dvojicah, se poslušajo in so pozorni na ključne 

besede in "naznačene povedi" (Saj veš, kaj hočem povedati, Saj ti je jasno, Od tebe pričakujem 

več), katerih dvoumnost in večpomenskost težje razumejo. (Urban, 2008) Urijo se v tehniki 

postavljanja vprašanj (Kaj želiš?, Česa ne maraš?, Ti je všeč?, S čim sem te razočaral?). Ta 

tehnika spodbuja njihovo ustvarjalnost, saj preusmeri tok misli, ki jih v posamezniku 
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samodejno sprožajo navade. Aktiviranje dvoumnih odgovorov se s pravimi vprašanji ustavi, 

razumevanje besedila in govorca pa poglobi. 

Dijakom posredujem tudi spoznanja iz retorike. Spoznajo etiko dialoga in razumejo, zakaj je o 

istih stvareh mogoče prepričljivo govoriti na različne načine. Skupinsko (pogovor za okroglo 

mizo) in v parih se urijo v učinkovitem prepričevanju in argumentiranju, vodenju sestanka, 

učijo se v praksi uporabljati načela razpravljanja in dobrega jezikovnega sloga. Vsi govorci so 

enakovredni, velja le moč argumentov, ne politična ali fizična moč. Tako se dijaki navajajo na 

kritičen razmislek o stvareh in se učijo spoštovanja, sočutja in odgovornosti. 

Radi imajo igro vlog, kjer se učijo, kako v pogovoru ravnati s težavnimi govorci, kot so 

prepirljivec, vseved, klepetulja, negativec. Ozavestijo pomen in vlogo aktivnega besednega 

zaklada in se učijo jezika čustev. Jezik tako postaja orodje njihovih misli, ki jih znajo tudi 

jezikovno pravilno izraziti. Mojster javnih nastopov zapiše: "Ritem, jakost in ton glasu so tista 

oblačila, ki naše misli oblečejo privlačno. Poskrbimo za ustrezno glasovno garderobo!" 

(Bradeško, 2010, 51) Dijaki spoznajo pomen zborne izreke, zato vadimo še pravorečje in se 

naučimo vaj za razgibavanje jezika pred javnim nastopom. 

 

2.3 Razvijanje socialne inteligentnosti, pomen celostne stilske 

podobe v komunikaciji 

Mateja Glušič Lenarčič je kot sodnica v debatah na mednarodnih tekmovanjih pridobila 

številne izkušnje, kako pomembna je komunikacija, ena temeljnih sestavih kognitivnega 

količnika. Gabrijelčič Kukanja (2010) poudarja, da so tolerantnost, odkritosrčnost, sprejemanje 

vseh in neobsojanje, uspešnost v skupinskem delu, ustvarjalno mišljenje in odlične 

komunikacijske sposobnosti (razumevanje besedne in nebesedne govorice) pomembne 

sestavine socialne inteligentnosti. Od socialnih spretnosti – sposobnosti, da se razumemo z 

drugimi, se učinkovito izražamo in da vplivamo na druge in delamo z njimi – je odvisen 

posameznikov uspeh. Dijaki se učijo z igro vlog v različnih socialnih izzivih prepoznavati 

elemente nebesedne komunikacije, opazovati govorico telesa, čustvene odtenke povedanega 

in namige, ki jih "preberejo" iz mimike obraza in gestikulacije. To je še posebej pomembno v 

času, ko mladi namenjajo veliko časa za srečevanja v virtualnem svetu, kjer se predstavljajo z 

zlaganimi identitetami, v skladu z vnaprejšnjimi pričakovanji. Dijaki se naučijo pravil 
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(poslovnega) bontona in pomena vljudnosti ter primernega obnašanja v različnih 

(ne)formalnih situacijah, kot so nastop na televiziji, radijski intervju, pogovor za službo, javni 

nastop dijaka v razredu. Spoznajo pomen prvega vtisa in celostne stilske podobe posameznika 

(ravni oblačenja, barv, modnih dodatkov). Dijaki aktivno sodelujejo, izmenjujejo izkušnje in 

navajajo lastne primere. V parih zaigrajo različne govorne situacije, se posnamejo na mobilni 

telefon, nato pa analizirajo posnetke. 

Na koncu si pogledajo posnetke nekaterih televizijskih oddaj (Tarča, Politično s Tanjo Gobec 

idr.) in se vživljajo v različne socialne interakcije, nato pa v konstruktivnem dialogu razpravljajo 

o videnem. Analizirajo in ovrednotijo nastope. Ob ustrezno zastavljenih učiteljičinih vprašanjih 

dijaki znajo oblikovati lastno mnenje in ga utemeljiti. Na podlagi argumentov so pripravljeni 

svoje stališče tudi spremeniti. V skupini se vzpostavlja socialni pritisk, zato se hitreje učijo, kako 

se dobro razumeti z drugimi in obvladovati sebe, kako ostati osredotočen na cilj ter kako 

vedeti, kdaj prevzeti vodstvo in kdaj slediti. Razvijajo osebnostne lastnosti, kot so 

samostojnost, iniciativnost, strpnost, vedoželjnost in sodelovanje. 

 

2.4 Delo z besedili – razvoj vrednot in spodbujanje kritičnega 

mišljenja 

Sprva je v tem sklopu sodelovala Bergit Vrečko, pred dvema letoma pa se nam je namesto nje 

pridružila Tanja Štante Benčina. Kot učiteljica slovenščine tudi ona opaža negativen vpliv 

e-slovenščine na jezikovne kompetence dijakov. Jezik sodobnega računalniškega 

sporazumevanja ima posebno e-besedišče in je edina neknjižna socialna zvrst, ki se tudi piše, 

a ne upošteva ne pravopisnih ne slovničnih pravil. Tudi zato dijakom pri izboru besedil, s 

katerimi vadijo za uspešen nastop, svetuje, da skupaj poiščejo tudi nekaj odlomkov iz 

umetnostnih besedil, ki jim omogočajo razvijati njihov estetski čut (uživanje v lepem), literarni 

okus, razumsko in čustveno občutljivost za vrednote in preseganje stereotipnega razmišljanja, 

zlasti pri tabuiziranih temah. (Krajnc, Bucik in Požar Matijašič, 2016) Med neumetnostnimi 

besedili se dijaki navdušujejo nad vsebinami o najnovejših znanstvenih spoznanjih, mentorica 

pa vključuje tudi ekološke in etnološke teme, da pri njih poleg kritičnega mišljenja spodbuja 

tudi pokrajinsko in narodno zavest. 
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Ker si človek zapomni le 30% tistega, kar sliši in vidi, in 75% tistega, kar tudi naredi (Bradeško, 

2010), se dijaki pred izvedbo javnega nastopa nanj aktivno pripravljajo. Izbirajo med približno 

30 besedili, ki jih analizirajo, komentirajo in aktualizirajo. Vadijo tudi pravilno citiranje in 

pisanje povzetkov. Sprva vadijo v dvojicah, nato pa pred razredom in sodelovalno učenje je 

priložnost za neposrednost, zaupanje, učenje drug od drugega in sprejemanje (samo)kritike.  

Skupaj z mentoricami dijaki oblikujejo opisne kriterije za ocenjevanje govornih nastopov. Ti 

vključujejo tematsko ustreznost, jezikovno pravilnost, besedišče in celosten nastop 

(sproščenost, prepričljivost in osebno urejenost). Po vseh vajah sledi ocenjevanje. Dijak pred 

sovrstniki (v varnem in spodbudnem okolju) in dvema ocenjevalkama javno nastopi in v nekaj 

minutah predstavi izbrano temo. Pri tem poskuša povezati vse pridobljeno znanje. Sledi 

njegova ustna samorefleksija, s katero samokritično ovrednoti svoj govorni nastop, nato 

povratne informacije sovrstnikov o uspešnosti predstavitve, na koncu pa ocenjevalki 

komentirata nastop in dasta končno oceno. Posredovanje večsmernih povratnih informacij 

zagotavlja dijakom kakovostno razlago posameznih elementov nastopa in jim ponuja tudi 

napotke za izboljšanje. Pristna interakcija dijakov in učiteljic povečuje odgovornost dijakov za 

nastope in željo po napredku, saj so sovrstniki drug do drugega včasih še bolj kritični kot 

učiteljice. Večina je s svojim nastopom zadovoljna, tisti, ki jim prvič prepričljivega in 

samozavestnega nastopa ni uspelo prikazati, pa dobijo še eno priložnost. 

 

3 Zaključek 

Današnji mladostniki, poimenovani generacija Z, rojeni med letoma 1995 in 2010, so digitalni 

nomadi, saj se kar petina s prijatelji pogovarja po aplikacijah, izražajo se s posnetki, 

fotografijami in simboli. "Homo videns", uporabnik podob, pa se vse preveč oddaljuje od 

resničnosti (svet mu je virtualno dosegljiv, a ga izkustveno ne doživi), temu pa se pridružuje 

tudi odsotnost resničnih človeških vezi. S sporazumevanjem preko e-pošte ali s SMS-ji mladi 

izgubljajo dragocena čustva, ki jih sporočamo z govorico telesa; ta spremlja naše besede, jih 

dopolnjuje in tako ustvarja zaupne in osrečujoče odnose, ki jih preko spletnega razumevanja 

ni mogoče doseči. Digitalne vsebine so del vsakdanjega življenja mladih tudi v šoli, a prav je, 

da jim predstavimo prednosti linearnega branja, ki sicer zahteva večjo osredotočenost bralcev, 

a je tudi pomnjenje večje, kot ga ponuja preskakovanje med različnimi povezavami na spletu. 
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Prepričana sem, da je pri pouku potrebno kombiniranje tiskanih in digitalnih gradiv in 

odgovorno učenje sposobnosti in spretnosti, ki jih ponuja naš predmet, saj dijaki le s klikanjem 

po zaslonu in gledanjem filmov ne morejo razvijati kompleksnega abstraktnega mišljenja in 

graditi pristnih odnosov z ljudmi. 

Cilj šole je izgrajevati zdrave osebnosti, ki bodo dosegale uspehe s pozitivno samopodobo, z 

uravnavanjem čustev, z notranjo motivacijo in s sposobnostmi obvladovanja (ne)verbalne 

komunikacije. V interdisciplinarnosti tega predmeta vidim njegovo prednost. Dijaki so skupaj 

z učiteljicami enakovredni partnerji v učnem procesu v vseh štirih sklopih. Usmerjamo in 

vodimo jih pri vsebinsko raznolikih dejavnostih. Tak pouk je zanimivejši, saj ga dijaki 

sooblikujejo s svojim predznanjem in izkušnjami, zato sta tudi njihova motivacija za učenje in 

odgovornost večji. JAN prinaša več učinkovite in kakovostne povratne informacije, ne samo v 

odnosu učitelj – dijak, pač pa tudi v odnosu dijak – dijak, saj več sodelujejo in aktivno razvijajo 

pristne medsebojne odnose. Izboljšajo empatijo, (samo)refleksijo, vrstniško sodelovanje in 

izostrijo sposobnost (samo)kritike. 

Verjamem, da kadar so učitelj in dijaki čustveno soudeleženi, učitelj lahko deli z njimi 

navdušenje za snov in od njih veliko pričakuje, saj se ustvari vzdušje medsebojnega 

spoštovanja, zaupanja in varnosti. "Učitelji so podpore mlademu drevescu, nikoli omejevalne, 

vselej spodbujajoče v pravo smer, vselej s tistim pridihom varnosti." (Kornhauser Frazer, 2018) 

Strinjam se, da imamo učitelji kot odgovorne avtoritete velik pomen v življenju najstnikov. 

Izbirni predmet javno nastopanje s svojimi vsebinami in sodobnimi pristopi dijakom omogoča, 

da usvojene kompetence uporabljajo v svojih vsakodnevnih dejavnostih, me pa jim 

poskušamo biti vzornik, ne pa nadzornik njihovega (virtualnega) življenja. 
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Povzetek 

Vključevanje otrok z motnjo avtističnega spektra v srednješolsko izobraževanje je šele na 

začetku, zato profesorji nimamo dovolj specifičnih znanj, kako take dijake vključevati v razred 

in kako odreagirati v različnih nepredvidenih situacijah. Avtistične motnje (AM) so skupina 

razvojnih motenj, sem spada tudi Aspergerjev sindrom (AS), ki trajajo vse življenje in vplivajo 

na to, kako osebe z avtizmom komunicirajo z drugimi ter kakšen odnos imajo do drugih ljudi 

in sveta. Osebe z AM so nepredvidljive, vsaka situacija, ki ni rutinska, povzroči reakcije, ki jih  

je težko predvideti in preprečiti. Znanja, ki bi nam pri delu s takimi osebami pomagala, 

pridobivamo na različne načine. V veliko pomoč so nam primeri dobre prakse. Za uspešno delo 

je nujno povezovalno sodelovanje vseh deležnikov v procesu izobraževanja. Delo z otroki s 

posebno obravnavo postavlja pred učitelja veliko odgovornost. Če si dodatno še razrednik 

takemu otroku, je ta odgovornost dvojna. 

 

Ključne besede: avtizem, Aspergerjev sindrom, vključevanje, povezovalno sodelovanje 

 

 

Abstract 

The involvement of children with autism spectrum disorders in high school education is still a 

largely unknown field. Consequently, high school teachers don't have the knowledge 

necessary for involving students with such disorders in classes and aren't sure how to react in 

unforeseeable situations. Autism disorders are a group of developmental disorders, which 

usually last for a lifetime and affect how those with such disorders communicate and interact 

with others around them. People affected by autism disorders are unpredictable and have 

issues with adapting to everyday situations that aren't habitual to them. Skills, which can be 

used when working with such individuals, are obtained in many different ways. For successful 

work with these students, connective cooperation of every single person in the educational 

process is of key importance. Working with children with such disorders brings a lot of 

responsibility and being a class teacher of such students only doubles the responsibility.  

 

Key words: autism, Asperger syndrome, involvement, connective cooperation  
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1 Vključevanje dijaka z avtističnimi motnjami v srednjo 

šolo 
 

1.1 Razredništvo-nov izziv 

Razredništvo pred nas vsako šolsko leto postavlja nove izzive, kateri nas silijo, da se dodatno 

izobražujemo in vedno znova iščemo nove poti poučevanja in vodenja. 

 V svojem petindvajsetem letu razredništva imam v razredu dijakinjo z motnjo avtističnega 

spektra in Aspergerjevim sindromom. 

Prva informacija…»v razredu boš imela dijakinjo z motnjo avtističnega spektra«, je pomenila 

zame šok. Najprej se je pojavil strah, takoj zatem velik občutek nemoči. Kako delati, kako 

pripraviti druge, kako se bo vključila, kaj lahko gre narobe, kakšni so starši, kakšna so njihova 

pričakovanja, ali bom zmogla, ali sem sposobna,…  

V življenju imamo na srečo vedno dve možnosti: odnehaš ali se spopadeš s težavo. Ker sem po 

naravi optimist, sem se podala na novo pot z zavedanjem, da to zmorem. To bo nov izziv na 

moji poklicni poti. 

Najprej sem se seveda pogovorila z ljudmi, ki so mi bili sposobni dati nekaj znanj, prebrala sem 

nekaj literature in pridobila različne informacije o dijakinji. Najino prvo srečanje je bilo stresno 

za obe, zavedala sem se, da bo od tega, kako bova navezali prvi stik, odvisen najin odnos. Prvi 

dnevi so bili polni vprašajev, dvomov, čustvene izčrpanosti, vendar po končanem dnevu vedno 

znova občutek zadovoljstva.  

 

1.2 Avtizem in Aspergerjev sindrom 

»Avtistične motnje (AM) so skupina razvojnih motenj, ki trajajo vse življenje in vplivajo na to, 

kako osebe z avtizmom komunicirajo z drugimi ter kakšen odnos imajo do drugih ljudi in sveta. 

Uporablja se tudi izraz spekter avtističnih motenj ali motnje avtističnega spektra- to pomeni, 

da imajo osebe z avtizmom mnogo skupnih značilnosti, hkrati pa so med njimi velike razlike 

glede na pojavnost in intenzivnost. Gre za vseprežemajoče značilnosti posameznikovega 

delovanja v vseh okoliščinah. Odstopanja so opazna ne glede na posameznikovo razvojno 

raven ali mentalno starost. AM lahko prepoznamo po delovanju/vedenju osebe, ne moremo 
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jih odkriti na temelju medicinskih testov. Pogoste so pridružene motnje: alergije, astma, 

motnje hranjenja, spanja, senzorne posebnosti in druge.«(Jurišić, 2016, 20) 

»Aspergerjev sindrom (AS) je razvojna motnja, ki sodi v skupino avtističnih motenj. Pogosto to 

motnjo opisujejo kot avtizem brez motnje v duševnem razvoju ali blagi avtizem z visokimi 

sposobnostmi.« (Jurišić, 2016, 25) 

Branka D. Jurišić (2016) prav tako navaja, da so osebe z AS lahko motivirane za druženje, si 

želijo stikov z drugimi, vendar je njihova komunikacija nenavadna. Včasih govorijo celo preveč, 

manj pa komunicirajo s kretnjami in z izrazom obraza kot drugi. Melodija pripovedovanja in 

slog pripovedovanja oseb z AS sta pretirano natančna, pogosto ne prepoznajo, da se lahko 

drugi ob tem že dolgočasijo, ampak povedo vse podrobnosti, ki se mogoče zdijo zanimive le 

njim. Težko spremenijo temo pogovora, ker so zelo zaposleni s svojimi interesi, prav tako težko 

»slišijo« sporočilo sogovornika in »berejo« čustva drugih. 

Hans Asperger v svojem delu Avtistična psihopatija v otroštvu navaja značilnosti, ki pomagajo 

razumeti njihovo drugačnost: 

● socialna izoliranost in egocentričnost, 

● okvare v nebesedni komunikaciji, 

● nenavadna besedna komunikacija, 

● pomanjkanje domišljije, 

● ponavljajoč se vzorec aktivnosti, 

● odnos do predmetov, 

● nenavadno odzivanje na senzorne dražljaje, 

● čustvenost, 

● seksualnost, 

● posebne sposobnosti, 

● pomanjkanje smisla za humor, 

● motorična nespretnost in skromno zavedanje telesa, 

● problemi z vedenjem, 

● odlična sposobnost logičnega in abstraktnega mišljenja, 

● izolirana in specifična interesna področja, 

● sposobnost introspekcije in presojanja drugih ljudi. 
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Po Milačićevi (2006) je delo z otrokom z avtističnimi motnjami zelo zahtevno. Učitelji morajo 

biti mirne narave, predvidljivi v svojih čustvenih reakcijah, prilagodljivi s svojim učnim načrtom 

in morajo znati v otroku videti njegove pozitivne lastnosti. Pomaga tudi dober smisel za humor. 

Pomembno je, da imajo razrednik, učitelji in ravnatelj do otroka pozitiven odnos, takšen odnos 

do otroka prevzamejo tudi sošolci in ostali dijaki. 

 

Zakaj se je dobro družiti z osebo z Aspergerjevim sindromom? 

● V pogovoru ne izraža skritih pomenov ali tajnih sporočil; 

● posluša sogovornika, ne da bi mu vsiljevala svoje mnenje; 

● zanimajo jo podrobnosti in ne le splošna slika; 

● oseba z Aspergerjevim sindromom svobodno izraža svoje mnenje ne glede na socialni 

kontekst; 

● neobremenjenost s predsodki; 

● izvirna perspektiva v reševanju problemov; 

● dobro pomnjenje; 

● enciklopedično znanje na določenem področju; 

● likovna, glasbena nadarjenost; 

● težnja po vzdrževanju reda in točnosti. 

 

2 Dinamika dela v razredu in povezovalno sodelovanje 

Dinamika dela in organizacije v razredu zahteva več kot le enega človeka.  

Brez povezovanja ne gre. Takšen razred je preprosto prezahteven, da bi razrednik ne 

potreboval dodatne pomoči. Vodstvo mora nuditi strokovno in moralno podporo ter 

koordinirano voditi oddelčni učiteljski zbor.  

Brez sodelovanja in podpore vseh deležnikov bi bilo delo razredničarke veliko težje.  
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Slika 1: Povezovalno sodelovanje 

Ravnateljica  vseskozi spremlja naše delo, omogočila nam je tudi strokovno podporo s 

predavanji o avtizmu, spodbuja naša prizadevanja in se vključuje v svetovanje. Predvsem nam 

nudi moralno podporo, da se zavedamo, da bomo zmogli. Ravnateljica je opozorjena na vse 

posebnosti, dogodke, aktivno sodeluje ob konfliktih z določenimi deležniki v procesu in svetuje 

v določenih situacijah. 

Svetovalna delavka pomaga v kriznih situacijah, z dijakinjo se pogovarja in rešuje konfliktne 

situacije. Skupaj iščemo rešitve za določene okoliščine, se pogovarjamo o nastalih situacijah in 

delimo primere dobre prakse. Po potrebi z dijakinjo izvaja delavnice socialnih veščin, prav tako 

z drugimi dijaki pri predmetu učenje učenja, kjer se učijo sodelovanja, strpnosti, reševanja 

konfliktov, samospoštovanja. 

Aktiv za dodatno strokovno pomoč predvsem nudi dodatne učne ure, vendar jih dijakinja ne 

potrebuje, ker nima učnih težav. Tako ure namenjajo predvsem pogovoru, domačim nalogam, 

pripravam na teste ipd. 

Starši sodelujejo z nami vsemi, redno se oglašajo na govorilnih urah, pošiljajo sporočila po e-

asistentu in nam ponujajo konkretne rešitve. Z njihovo pomočjo dijakinjo usmerjamo in ji 

pomagamo premagovati neznane situacije. Pojasnjujemo nam določene odzive oz. vedenja, ki 

jim mi še ne poznamo. Pogosto analiziramo njeno vedenje in potem povlečemo konkretne 

korake, ki dajejo rezultate. Starši zastopajo stališče, da je sposobna sprejemati določena 

pravila, da prepoznava vzorce pravilnega vedenja, da včasih tudi izkoristi določeno situacijo 

sebi v prid. 
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Atwood (2007) v svoji razpravi poudarja, da je za otroka z Aspergerjevim sindromom značilna 

dnevna razlika v izrazitosti izražanja znakov. Ob dobrem dnevu se otrok koncentrira, sodeluje, 

se socializira in uči dokaj v redu, ob nekaterih drugih dnevih pa deluje zatopljen vase, brez 

samozavesti in s slabimi sposobnostmi. Ob takih dnevih je potrebno biti potrpežljiv, dokler ne 

pride obdobje, ko otrok spet napreduje. 

Vzpodbudno pri dijakinji je predvsem, da nima učnih težav, ima priučene delovne navade, 

dobro komunicira, ima trdno podporo domačega okolja in predvsem, da se zaveda in sprejema 

svojo drugačnost. 

Najbolj moteče so njene socialne veščine, ki so nizko razvite, mogoče na stopnji 10-letnega 

otroka, ki ne loči, kaj je zasebnost, ki si lasti druge ljudi, ki opozarja nase. Čustvena nestabilnost 

je pogosto povod za določene neprijetne situacije ( kričanje, jok, trma, grožnje), ki se dogajajo 

v razredu in jih je ob izbruhu nemogoče rešiti. 

Po začetnem privajanju na okolje se je kmalu začela pojavljati potreba po telesnem dotiku, ki 

je za nekatere postalo zelo moteče. Dijakinja zelo javno izkazuje naklonjenost oz. 

nenaklonjenost do ljudi. Tiste, ki jih sprejema, ogovarja in objema, ostale pa ignorira. Sčasoma 

se njena navezanost stopnjuje do takšne mere, da postane posesivna do določenih ljudi. 

V razredu in na šoli se dobro počuti, včasih potrebuje miren kotiček, kamor se zateče med 

odmori. Vseskozi mora biti dejavna, vsaka neaktivnost jo moti. 

Njeni vzorci obnašanja so ponavljajoči, njena dnevna rutina je tako urejena, da takoj prepoznaš 

vzorce. Če karkoli preseka to rutino, ni več sposobna funkcionirati. 

 

2.1 Anksioznost 

Attwood (2007) poudarja, da vsak socialni stik lahko sproži strah. Šola postane socialno minsko 

polje; v vsakem trenutku lahko stopiš na napačno točko. Naravne spremembe dnevnih rutin 

in pričakovanj lahko povzročijo veliko strahu in stresa. Vse to prispeva k anksioznosti.  

Njeni strahovi so se pokazali že v začetku šolskega leta. Ko smo prvič zapustili šolsko okolje in 

se namenili v likovno galerijo na razstavo in likovno delavnico, ni bila pripravljena iti z nami. Po 

pogovoru in natančni razlagi, kako bo dejavnost potekla, kako gremo in kdaj se vrnemo, smo 

jo prepričali, da je šla z nami. Po vsaki uspešni dejavnosti se počuti bolj samozavestno in vedno 

lažje sprejema spremembe. 
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2.2 Ekskurzija - drugačno okolje 

Ekskurzija v Ljubljano, z obiskom Inštituta Jožefa Štefana in ogleda znamenitosti glavnega 

mesta, je na naši šoli že utečena oblika. Na podlagi preteklih pozitivnih izkušenj se je 

ravnateljica, po posvetu z drugimi, ki z dijakinjo delamo, odločila, da je primerna tudi za dijake 

z avtizmom, seveda s prilagoditvami, predvsem zaradi tega, da bi ostali dijaki ne bili moteni ali 

prikrajšani za izkušnjo. 

Dijakinja ni sposobna samostojnega delovanja izven utečenih vzorcev. Vsaka neznana situacija 

in neznano okolje zanjo pomenita velik strah, ki pripelje tudi do napadov panike. Zato smo 

določili spremljevalko, ki si jo je izbrala sama, glede na njuno že utečeno sodelovanje, ostali 

spremljevalci smo se dogovorili glede naših obveznosti in si dodelili vloge. 

Skupaj z ravnateljico smo zanjo pripravili program ekskurzije, ki je bil v dani situaciji primeren, 

in je bil fleksibilen v tolikšni meri, da nismo posegali v kompetence ostalih dijakov. S tem sem 

seznanila dijakinjo in njene starše. Udeleženi smo se seznanili s specifikami motnje, preučili 

predloge predavateljice, se seznanili z napotki staršev, predvideli morebitne težave in načine 

reševanja le-teh. 

Z dijaki smo na razredni uri preučili program in se dogovorili, da bodo odgovorni in pripravljeni 

na sodelovanje, če bo potrebno.  

S svetovalno delavko sva z dijakinjo v zadnjem tednu večkrat opravili razgovor o poteku 

dejavnosti, ker je vedno znova zahtevala razlago. Poleg tega je vsak dan znova spreminjala 

svojo odločitev o udeležbi. S starši sem bila v stalnem kontaktu, da smo skupaj načrtovali potek 

dejavnosti. 

Sama ekskurzija je potekala po načrtu: dijakinja se je udeležila vseh aktivnosti, vendar je 

vseskozi zahtevala prisotnost spremljevalke in mene, njene razredničarke. Aktivno je doživljala 

vse predstavitve, si ogledala filmsko predstavo, čeprav pri pouku ne more skoncentrirano 

gledati filma, in uživala v lepotah predbožične Ljubljane.  

Za zaključek sem pripravila poročilo za ravnateljico z mnenji vseh udeleženih. Po skupni analizi 

smo prišli do zaključka, da je bila ekskurzija izvedena po načrtu, vendar pa je samo vodenje in 

potek od vseh udeleženih terjal veliko energije in odgovornosti. Mogoče je bila dejavnost zanjo 

vendarle preobsežna. Spoznali smo, da so se takšni dijaki sposobni vključiti, vendar je za to 

potrebno zagotoviti določene pogoje in okolje in pri načrtovanju prihodnjih projektov je 

potrebno upoštevati nova spoznanja, pridobljena v tem primeru. 
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3 Zaključek 

 Vsaka štiri leta je razrednik postavljen pred novo situacijo: nov razred, novi dijaki, novi starši, 

nova pričakovanja, nove zgodbe, novi podvigi. Želja razrednika je, da vse dijake pripeljemo do 

cilja, zavedamo se težavnosti svoje naloge glede na čas v katerem ta dejavnost poteka, mislim 

predvsem na leta odraščanja, ki jih lahko poimenujemo »težavna leta«. Delo v razredu se 

spreminja iz generacije v generacijo. V veliko pomoč so nam pretekle izkušnje, predvsem pa 

pripravljenost sprejeti tako odgovorno nalogo. Zaradi tega ni tako nepomembno, koga 

ravnatelj izbere za razrednika določenega oddelka.  

Dijaki, katerim sem razrednik, so čisto vsakdanji otroci, vsak je individum, vsak nosi svojo 

zgodbo. Prav posebna pa je dijakinja, ki ima motnjo avtističnega spektra in Aspergerjev 

sindrom. Delo v razredu zahteva novi pristope, nove metode, veliko prilagajanja, veliko 

potrpežljivosti in človečnosti. Ne smemo pozabiti, da je poleg nje v razredu še 25 dijakov, ki 

morajo prav tako sodelovati v tem procesu. Kako najti ravnovesje med pravili, ki veljajo za ene 

in se prilagajajo drugemu, je velika uganka.  

Mladostniki razumejo drugačnost in jo sprejemajo, vendar v določenih trenutkih občutijo 

krivico. Vedno znova se je potrebno z njimi pogovarjati, jim razlagati, od njih zahtevati 

sodelovanje in potrpežljivost. Moramo jih pokazati, kako lahko pomagajo, kako tudi oni 

pridobivajo. Nekajkrat sem začutila njihovo kritiko, da se ukvarjamo samo z enim, da drugim 

pa samo »težimo«. Včasih slišiš očitke, da ona pa lahko vse, saj je ne bomo kaznovali.  

Kako poiskati ravnovesje, kako tudi otroku z motnjo jasno in dokončno povedati, kje so meje? 

Delo z otroki s posebno obravnavo postavlja pred učitelja veliko odgovornost. Če si dodatno 

še razrednik takemu otroku, je ta odgovornost dvojna. Kako se znajdeš v tej vlogi, je odvisno 

od posameznika. Včasih bolje, drugič slabše. So dnevi, ko se ti zdi, da tako več ne gre, pa stvari 

nekako stečejo in se obrnejo v pravo smer. Potrebno je delati predvsem s senzibilnostjo, v 

ospredju mora biti človeški faktor. Manjka nam specifičnih znanj, na tem področju se mora še 

veliko dodati. Potrebovali bi več strokovne podpore, v nekaterih primerih so tudi starši zelo 

nesodelovalni oz. nemočni, nepoučeni. 

Večkrat se pojavi vprašanje ali tem otrokom morda delamo »slabo uslugo«, ker jim 

pomagamo, da uspešno končajo srednjo šolo. Ali jih pripravimo na življenje, ki jih čaka? Ali 

bodo lahko opravljali kakršno koli delo in živeli samostojno? Strokovnjaki so mnenja, da je 
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vključevanje teh otrok v normalno srednješolsko izobraževanje pozitivno. Kaj to pomeni zanje, 

bomo videli v prihodnosti. 
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Povzetek 

Dijaki se danes precej razlikujejo od svojih sovrstnikov pred desetletji. Njihovo delovno okolje 

je drugačno, polno dražljajev, ki odvračajo in preusmerjajo njihovo pozornost. K temu 

nedvomno pripomore sodobna tehnologija. Posledično pada motivacija za delo in učenje, ki 

pa sta ključnega pomena za doseganje dobrih učnih rezultatov. Iz tega razloga se učitelji 

dodatno izobražujemo, da bi učence znali spodbuditi k aktivnemu delu, jih motivirati in 

povečati njihovo notranjo motivacijo in izboljšati njihove rezultate ter znanje nemškega jezika. 

Pri tem se poslužujemo najrazličnejših aktivnih metod in oblik dela oziroma pristopov k učenju. 

Ena izmed takšnih aktivih oblik dela je oblika sodelovalnega učenja. Namen prispevka je na 

primeru dobre učne prakse pokazati, kako lahko obliko sodelovalnega učenja vključimo in 

uporabimo pri pouku nemškega jezika, da pri dijakih dosežemo večjo motivacijo za učenje, 

medsebojno pomoč in posledično tudi boljše rezultate ter znanje nemškega jezika. 

Ključne besede: sodelovalno učenje, pouk nemščine, motivacija, dijaki, splošna matura 

 

Abstract 

Today, students are quite different from their peers decades ago. Their working environment 

is different, full of stimuli that discourage and redirect their attention. This is undoubtedly 

contributed by modern technology. Consequently, the motivation for work and learning 

decreases, which is crucial for achieving good learning outcomes. For this reason, teachers are 

further educated in order to encourage students to actively work, motivate them and increase 

their internal motivation and improve their results and knowledge of the German language. 

We use a variety of active methods and forms of work or approaches to learning. One of these 

active forms of work is a method of collaborative learning. The purpose of the paper is to 

demonstrate based on a good teaching practice how we can integrate and use the method of 

collaborative learning in the teaching of the German language in order to give students greater 

motivation for learning, mutual assistance and, consequently, better results and knowledge 

of the German language. 

Key words: collaborative learning, German language teaching, motivation, students, general 

matura  
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1 Uvod 

Učenje in znanje je dandanes ključnega pomena. Z učenjem pričnemo že ob rojstvu in z leti 

naše znanje raste in se širi. Lahko torej trdimo, da se skozi naše celotno življenje neprestano 

učimo. Učenje lahko razdelimo na dve kategoriji: zavestno in nezavestno učenje. Kadar 

govorimo o zavestnem učenju, mislimo predvsem na nekaj, kar se moramo naučiti, delo, ki ga 

nam je naložila neka druga oseba (učitelj) in nekaj, kar večinoma ne izhaja iz naše lastne volje 

in naše notranje motivacije. Z drugimi besedami; učimo se ker se moramo in ker je od tega 

odvisen naš končni rezultati (ocena). Kadar pa govorimo o nezavestnem učenju pa je zgodba 

popolnoma drugačna. Vedno, kadar gre za učenje iz izkušenj ali za učenje nečesa, kar nas 

zanima, se učimo z interesom, lahkotno in brez napora. Največkrat se sploh ne zavedamo, da 

gre za učenje. Stvar oziroma vsebina s katro se spopadamo / soočamo nam je zanimiva, zato 

se v to poglobimo, raziskujemo, si zapomnimo veliko novih in pomembnih informacij, 

podrobnosti… Vsebine usvojimo veliko hitreje in lažje, saj zanimanje prihaja iz nas samih. V 

takih situacijah pravimo, da smo za učenje motivirani. Problem nastane, kadar imamo v 

razredu dijake, ki pa te notranje motivacije enostavno nimajo ali je ne najdejo, bodisi ker jim 

predmet, snov ni všeč ali pa so preobremenjeni z drugimi stvarmi. V tem primeru odigra učitelj 

ključno vlogo. Če želimo doseči, da so dijaki pri pouku aktivni, vedoželjni, da do čim več znanj 

in spoznanj pridejo sami, da jih učna snov pritegne in jim je zanimiva, morajo biti učenci za 

delo in učenje motivirani. To pa lahko dosežemo le, da mi učitelji prilagajamo svoje poučevanje 

in podajanje snovi tako, da je za dijake zanimivo, uporabno in raznoliko. Zaradi popestritve 

pouka, se poslužujemo različnih pristopov in metodologije, kamor nedvomno sodi tudi 

sodelovalno učenje. Vse skupaj je najbolj opazno pri poučevanju tujega jezika, ki se vedno bolj 

odmika od tradicionalnega poučevanja in se poslužuje sodobnejših pristopov – učenje za 

življenje, komunikacija in poučevanje z naravnimi govorci. Tak način poučevanja je za dijake 

zanimivejši in uporabnejši, hkrati pa od njih zahteva večjo mero sprejemanja samostojnih 

odločitev in kritičnega razmišljanja. 
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1.1 Kaj je sodelovalno učenje 

Kadar govorimo o metodah za spodbujanje učenja učenja, se upošteva tudi izhodišče 

sodelovalnega učenja. Sodelovalno učenje je samo po sebi opredeljeno kot učenje v majhnih 

skupinah, ki so oblikovane tako, da vsak učenec doseže najboljši učinek pri lastnem učenju. Z 

izmenjavo znanja v skupini pomaga sošolcem, da vsi dosežejo kar najboljše rezultate (Peklaj 

idr. 2001,8), hkrati pa je vsak član skupine odgovoren za uspeh celotne skupine. Cilj je torej 

jasen: s pomočjo skupine, doseči skupen rezultat ( skupaj rešiti nalogo / problem, naučiti se 

novo učno snov…). V praksi to pomeni, da se naloge pravično razdelijo med vse učence, vsak 

član opravi svojo nalogo oz. se nauči svojo snov. Med reševanjem oziroma učenjem si učenci 

pomagajo, svetujejo in se podpirajo. Načela uspešnega sodelovalnega učenja so: 

- potek dela v skupinah, 

- pozitivna soodvisnost učencev, 

- neposredna interakcija med učenci, 

- odgovornost vsakega posameznika, 

- uporaba ustreznih sodelovalnih veščin za delo v skupini (Peklaj idr. 2001, 20).  

B. Marentič Požarnik (1995) v svoji knjigi Psihologija učenja in pouka pravi, da na učno 

uspešnost vplivajo neposredni in posredni dejavniki. Bližnje ali neposredne dejavnike razdeli 

na: značilnosti učencev (sposobnosti, predznanje); dogajanje v razredu (pravila vedenja in 

komunikacije, sporočanje ciljev in pričakovanj...); domače razmere (socialno-ekonomski status 

družine, podpora staršev...) .Oddaljene ali posredne dejavnike pa razdeli na: kurikularno 

načrtovanje in izvajanje pouka (izbor vsebin, učnih metod in oblik, razpoložljiva učna 

tehnologija in učbeniki...); dejavniki šole (način vodenja in odločanja, vzdušje v šoli, odnosi 

med učitelji...); šolska politika v nekem družbenem okolju (šolski sistem...) 

Učiteljeva naloga je ob tem, da prevzame vlogo motivatorja, moderatorja in koordinatorja; 

učence motivira, jim daje navodila, jih pri učenju opazuje in jim sproti podaja povratne 

informacije. Motivacija je ključni dejavnik dinamike učnega procesa: le motivirani učenci 

učenje začnejo, se učijo (sprašujejo, poslušajo, sodelujejo, preizkušajo, berejo, razmišljajo, 

primerjajo, doživljajo, vrednotijo, ustvarjajo...) in pri učenju vztrajajo, vse dokler ne končajo 

učnih nalog ali ne dosežejo zastavljenih učnih ciljev. (Juriševič idr. 2012, 5) 
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Sodelovalno učenje pri učencih spodbuja spoznavne procese, poleg tega pa omogoča razmere 

za njihov socialni, čustveni in duhovni razvoj. Učence spodbuja, da so pri učenju dejavni, da 

utemeljujejo svoje zamisli, navajajo razloge za rešitve in jih podkrepijo s konkretnimi primeri. 

S takšnim načinom učenja se izboljšajo medsebojni odnosi med učenci. Učenci so pripravljeni 

med seboj sodelovati, poveča se njihova notranja motivacija in posledično bolj sodelujejo pri 

pouku. Šibkejši učenci izgubijo v veliki meri strah pred neznanjem in javnim nastopanjem. Ko 

postanejo uspešnejši, se jim dvigne tudi samopodoba in dobijo voljo do nadaljnjega učenja. S 

takšnim načinom učenja lahko zagotovo trdimo, da se splošno vzdušje v razredu bistveno 

izboljša. 

 

2 Potek sodelovalnega učenja pri pouku nemškega 

jezika 

V prispevku je predstavljen primer dobre učne prakse, kako pri pouku nemškega jezika s 

pomočjo uporabe metode sodelovalnega učenja, lahko v višjih letnikih gimnazijskega 

programa (in pri pripravah na maturo) poučujemo vsebine, ki so povezane s sodobno 

tehnologijo (mediji). Cilji, ki jih s takšnim načinom poučevanja želimo doseči so: 

- spoznavanje novega besedišča povezanega z mediji, 

- spodbujanje učenčeve avtonomije in medsebojnega sodelovanja, 

- zapis daljšega pisnega sestavka navezujoč se na obravnavano besedišče. 

Pred pričetkom pouka, dijaki s strani učitelja prejmejo vsa potrebna navodila za delo z 

ustreznim gradivom. Vse naloge, s katerimi se bodo dijaki v teh šolskih urah soočili, se 

navezujejo na tehnologijo – medije (razvoj tehnologije, najpomembnejši sodobni mediji, 

prednosti ter slabosti medijev, spletno nakupovanje, socialna omrežja…). Ker je tema dokaj 

obširna, imajo dijaki, da opravijo vse naloge na voljo 5 šolskih ur. Navodilo, ki ga prejmejo s 

strani učitelja je tudi to, da naloge rešujejo v danem zaporedju, da razpravljajo in si 

medsebojno tudi pomagajo. Naloge so različnih težavnosti in si sledijo v logičnem zaporedju; 

od najlažje do najtežje. Priporočljivo je bilo, da bi dijaki v tem zaporedju naloge tudi reševali, 

vendar so lahko izbrali tudi drugačen vrstni red za reševanje nalog. Zadnja, najkompleksnejša 

naloga je daljši pisni sestavek, ki obsega 180 – 220 besed, s katerim se dijaki soočijo tudi pri 
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splošni maturi, zato je ta oblika pisnega sporočanja za njih že poznana. Pri svojem delu so si 

dijaki lahko pomagali tudi s slovarji in pametnimi telefoni. 

Pouk je potekal po sledečih etapah / enotah: 

A) MOTIVACIJA 

Najprej so dijaki dobili fotografijo, na kateri je bila razvidna vsebina pouka, torej 

tehnologija. Dijaki so imeli preden so sliko natančno opisali na voljo nekaj minut časa, da 

so si lahko izoblikovali osnutek, o čem bodo govorili in kaj je iz fotografije razvidno. Ta uvod 

v učno enoto dijakom ni tuj – prav nasprotno, saj se s tem srečujejo že od prvega letnika 

gimnazijskega programa, saj gre za pripravo na maturo, kjer se dijaki soočijo z identično 

nalogo. Torej dijaki ustno poročajo, opisujejo kaj vidijo na fotografiji in s čim (katero 

snovjo) bi lahko fotografijo povezali – navezali na določeno tematiko. Tako po večini 

pravilno pridejo do tematike, ki se bo obravnavala v naslednjih šolskih urah. 

 

B) NOVO BESEDIŠČE – IZDELAVA TABELSKE SLIKE (Taffelbild) 

Dijaki višjih letnikov že premorejo in obvladajo osnovno znanje navezujoč se na to 

obravnavano tematiko, vendar je namen ta, da svoje besedišče razširijo, obogatijo in 

podkrepijo in utrdijo. Le tako bodo lahko reševali kompleksnejše in zahtevnejše naloge, ki 

se na to besedišče nanašajo. V parih ali skupinah izdelajo plakat / miselni vzorec, ki vsebuje 

tako osnovno, kakor tudi že kompleksnejše / zahtevnejše besedišče, ki se nanaša na to 

vsebino (sinonimi, izpeljanke (Wortbildung)…). 

 

C) BRALNO RAZUMEVANJE (Leseverständnis)  

Tukaj se za izdelavo nalog poslužujem maturitetnih nalog, ki so dostopne na internetni 

povezavi (Predmetni izpitni katalog za splošno maturo, 2013) in se nanašajo na 

obravnavano tematiko (tehnologija / mediji). Dijaki dobijo iz bralnega razumevanja dve 

nalogi: prva naloga je tip obkroževanja (richtig / falsch) in druga v obliki kratkih odgovorov, 

pri čemer je pravilen odgovor podan v besedilu. Namen te naloge je, da dijaki utrdijo novo 

spoznano besedišče, ga še poglobijo in da dobijo občutek, kako bi takšen maturitetni 

preizkus opravili – dobijo povratno informacijo o svojem pridobljenem besedišču / znanju.  
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D) SLUŠNO RAZUMEVNAJE (Hörverstehen) 

Tudi pri slušnem razumevanju se poslužujem nalog, ki so maturitetnega tipa in so dostopne 

na spletni strani državne izpitne komisije za nemški jezik. Naloge so skrbno izbrane in se 

navezujejo zgolj na obravnavano tematiko – tehnologija. Dijaki poslušajo dve besedili – 

vsako po dvakrat in že sproti rešujejo nalogo. Na voljo za reševanje imajo 20 minut. To 

nalogo opravljamo trejo šolsko uro – na začetku ure, tako, da slušno razumevanje opravijo 

vsi dijaki naenkrat in ne posamično po skupinah. Cilj in namen te naloge je, da dijaki slišijo 

besedilo v pristnem nemškem jeziku in ugotovijo kako bi se pri tej nalogi odrezali pri 

splošni maturi.  

 

E) INTERPRETACIJA ČLANKA (Interpretation des Berichts)  

Dijakom, ki pri tej nalogi delujejo po skupinah, razdelim revijo VitaminDe (gre za nemško 

revijo, z aktualno tematiko in kratkimi članki, ki so primerni za naše dijake; raven 

zahtevnosti A2 – B1). Dijaki morajo prebrati označen / izbran članek in ga na kratko ustno 

povzeti (torej; o čem govori članek (vsebin), katere informacije so se jim zdele posebej 

zanimive / pomembne, kakšno je njihovo mnenje glede predstavljene problematike…). 

Tudi ta naloga je zasnovana po navodilih maturitetne naloge in se dijaki z njo srečajo pri 

opravljanju ustnega dela splošne mature iz predmeta nemščina.  

 

F) PISNO SPOROČANJE (Schriftlicher Ausdruck)  

V zadnji učni uri, ki jo imajo dijaki na voljo, morajo zapisati daljši pisni sestavek na 

obravnavano tematiko. Pri tem se morajo držati pravil in oblike za pisanje pisnega sestavka 

(to so spoznali in usvojili že v preteklem šolskem letu). Tukaj morajo pokazati vso svoje 

znanje in ga zliti na papir. Izbirajo lahko med dvema podanima naslovoma in si pri tem 

lahko pomagajo s slovarjem. Po izteku časa in zaključku učne ure, dijaki oddajo svoje pisne 

sestavke, ki se jih popravi v skladu s kriterijem, ki velja pri splošni maturi.  
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3 Zaključek 

Z aktivnimi oblikami dela, kamor sodi tudi sodelovalno učenje in drugačnimi pristopi lahko 

vplivamo na motivacijo učencev in naredimo korak v pravo smer – da dosežemo večjo 

aktivnost učencev pri pouku in jih dodatno motiviramo. Dijakom je bil tak način dela všeč, 

predvsem se je razlikoval od klasičnega frontalnega pouka, kjer učitelj na suhoparen način 

podaja novo snov. Všeč jim je bilo, da so morali biti od začetka do konca aktivni sami, da so 

stvari morali tudi sami raziskati in se v temo poglobiti. Hkrati so na koncu učne enote dobili 

tudi za njih pomembno povratno informacijo, kaj vse so sposobni narediti samostojno in do 

kod seže njihovo znanje nemškega jezika; kaj že znajo, kje so še možnosti izboljšave in 

predvsem kako lahko stvari še izboljšajo. 
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Povzetek 

Zaradi pomembnosti poznavanja prometnih vsebin in usmeritve šole, smo na Srednji šoli za 

storitvene dejavnosti in logistiko v Celju, kjer izobražujemo bodoče logistične tehnike, temu 

priredili pouk fizike. Pri poglavjih iz gibanj in sil obravnavamo realne prometne situacije in na 

primerih ter z izračuni dokazana dejstva. V članku je predstavljenih nekaj primerov iz premega 

enakomernega, enakomerno pospešenega ter enakomerno pojemajočega gibanja. Izbrane 

primere lahko uporabljajo učitelji fizike v osnovni šoli pri obravnavanju gibanj ter učitelji fizike 

in strokovnoteoretičnih predmetov v srednji šoli. Učenci in dijaki na ta način dobijo teoretična 

znanja, ki so uporabna tudi v praksi. S pridobljenimi znanji se bodo odgovorneje obnašali v 

prometu, bodo previdnejši vozniki in bodo imeli ustreznejša znanja za opravljanje poklica.  

 

Ključne besede: promet, fizika, gibanje, reakcijska pot, zavorna pot, pot ustavljanja 

 

 

Abstract 

Due to the importance of traffic contents and due to the orientation of our Secondary school 

of services and logistics in Celje, where technicians of logistics are educated, we adapted the 

curriculum of the subject Physics. Real traffic situations are studied and facts are proved by 

examples and calculations during the course. This article presents examples of uniform linear 

motion and uniformly accelerated/decelerated linear motion. Selected examples may be used 

in the primary school by teachers of Physics dealing with motion. They can be used also by the 

secondary school teachers of Physics and other professional and theoretical subjects. Pupils 

and students acquire the theoretical skills that are useful in practice. The obtained knowledge 

will result in more responsible behaviour in traffic, as drivers they will be more cautious and 

will have adequate professional skills. 

 

Key words: traffic, physics, motion, reaction distance, braking distance, stopping distance 
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1 Priporočila za poučevanje naravoslovja v srednji šoli 

Naravoslovna pismenost je »sposobnost uporabe naravoslovnega znanja, prepoznavanja 

naravoslovno-znanstvenih vprašanj in izpeljave ugotovitev na podlagi preverjenih dejstev, 

zato da bi razumeli naravni svet in spremembe, ki jih povzroča človekovo ravnanje, in bi pri 

njegovem spreminjanju lahko sodelovali.« (OECD 2003, 133) 

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade, Androulla Vassiliou, 

pravi: »Temeljno razumevanje naravoslovja mora biti del znanja in spretnosti vsakega 

evropskega državljana. Evropski politiki so zaskrbljeni zaradi šibkega temeljnega znanja 

učencev in dijakov, kot so ga razkrile mednarodne raziskave.« (Naravoslovno izobraževanje v 

Evropi: nacionalne politike, prakse in raziskave, 2012, 3) 

Androulla Vassiliou tudi opozarja, da strokovnjaki v številnih mednarodnih poročilih 

napovedujejo pomanjkanje človeških virov v pomembnih znanstvenih poklicih in pozivajo k 

posodabljanju poučevanja naravoslovja v šolah. (Naravoslovno izobraževanje v Evropi: 

nacionalne politike, prakse in raziskave, 2012, 3) 

Da bi izboljšali naravoslovno pismenost evropskih učencev in učenk, je Svet Evropske unije leta 

2009 sprejel sklep, da »bo do leta 2020 delež 15-letnikov z nezadostnimi zmožnostmi branja 

ter znanja matematike in naravoslovja manj kot 15-odstoten«. (Strateški okvir za evropsko 

sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (»ET 2020«), 2009, 7) 

Svet Evropske unije opredeljuje kot učno šibke tiste učence in učenke, ki v raziskavi PISA ne 

dosegajo 2. ravni pismenosti. Ti učenci in učenke imajo tako omejeno naravoslovno znanje, da 

ga lahko uporabljajo le v nekaj znanih okoliščinah. 

PISA 2015 je zadnja opravljena raziskava, z obdelanimi podatki in javno prikazanimi rezultati 

naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov. »Povprečni dosežek pri naravoslovju za 

Slovenijo je 513 točk, kar je za 20 točk višje od povprečja držav članic OECD. Od evropskih 

držav sta od Slovenije uspešnejši le Estonija in Finska. Kot v predhodnih ciklih raziskave se je 

tudi leta 2015 pokazalo, da so učenci in učenke v državah vzhodne Azije med najuspešnejšimi.« 

(PISA 2015, 45) V raziskavi je tudi ugotovljeno, da v Sloveniji 15 odstotkov učencev in učenk 

ne dosega ravni temeljnih naravoslovnih kompetenc oz. 2. ravni pismenosti. (PISA 2015, 52) 
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Na osnovi Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za 

vseživljenjsko učenje (2006, 10) je bil izdelan novi Katalog znanja za fiziko za srednje strokovno 

izobraževanje, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. V 

novem katalogu znanja je posebej poudarjena povezanost fizike s poklicnimi kompetencami. 

V Katalogu znanja za fiziko (2007, 3) je zapisano, da pouk fizike kot eden temeljnih 

splošnoizobraževalnih predmetov v srednjih šolah razvija med drugim: 

- osnovne kompetence v naravoslovju in tehnologiji (raziskovanje in razumevanje naravnih 

procesov in pojavov kot temeljno znanje s področja fizike ima pomembno vlogo v razvoju 

vseh tehničnih strok in je nujno za uspešno razumevanje pojavov iz vsakdanjega življenja), 

- matematično kompetenco (razvijamo pri pouku fizike z uporabo matematičnega zapisa 

fizikalnih relacij, pri preučevanju naravnih pojavov ter pri razlagi pojavov iz vsakdanjega 

življenja). 

V poglavju o ciljih predmeta je med drugim zapisano, naj dijaki pri pouku fizike povezujejo 

pridobljeno fizikalno znanje in razumevanje z vsakodnevnimi izkušnjami ter spoznajo vpliv 

tega znanja na kvaliteto življenja in okolico. (Katalog znanja za fiziko, 2007, 5) 

Med didaktičnimi priporočili piše, da imajo učitelji možnost z izbiro dodatnih tem usmerjati 

pouk tako, da ga povezujejo z vsakdanjim življenjem, reševanjem aktualnih problemov, kot so 

npr. problemi povezani s prometom, […], in načini, kako se izogniti negativnim posledicam. Za 

vključevanje teh vsebin je potrebno pripraviti didaktična gradiva za pouk. (Katalog znanja za 

fiziko, 2007, 18) 

Ker je v učbenikih, ki jih uporabljamo pri pouku fizike v izobraževalnem programu Logistični 

tehnik zelo malo vsebin, ki obravnavajo prometno problematiko in realne situacije v prometu, 

sem za poučevanje teh vsebin sama pripravila učno gradivo. V pripravljenem gradivu so naloge 

iz premega enakomernega gibanja (prečkanje ceste, prihranek časa s povečanjem hitrosti 

vožnje, reakcijski čas, varnostna razdalja, …), premega enakomerno pospešenega in 

enakomerno pojemajočega gibanja (prehitevanje, zavorna pot avtomobila, vožnja po 

zasneženem cestišču, …), enakomernega kroženja (vožnja z avtomobilom skozi ovinek, vožnja 

z motorjem skozi ovinek, …) in dela, energije in moči (različni trki, uporaba varnostnega pasu, 

uporaba varnostne čelade, zračna blazina v avtomobilu, …). V nadaljevanju je predstavljenih 

nekaj primerov iz tega gradiva. 
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2 Poučevanje prometnih vsebin v programu Logistični 

tehnik 

Podrobneje bom predstavila nekaj fizikalnih vsebin in nalog iz poglavij Premo enakomerno 

gibanje in Premo enakomerno pojemajoče gibanje, ki jih obravnavamo v 2. letniku 

izobraževalnega programa Logistični tehnik. 

 

2.1 Premo enakomerno gibanje 

Pri obravnavanju učne enote Premo enakomerno gibanje morajo dijaki zapisati in uporabiti 

osnovno enačbo za pot in grafično prikazati odvisnost količin s, v in t. (Katalog znanja za fiziko, 

2007, 9) V nadaljevanju sledi naloga s področja prometa in njena rešitev. 

Naloga: Prečkanje ceste 

Sedemletni Miha želi prečkati cesto na prehodu za pešce. Prehodu se približuje avtomobil, ki 

vozi skozi naselje z maksimalno dovoljeno hitrostjo. Najmanj koliko mora biti oddaljen 

avtomobil v trenutku, ko stopi Miha na cesto, da avtomobil ne trči vanj? Pri računanju si 

pomagaj s spodnjo tabelo. 

Tabela 1: Hitrosti pešcev v m/s 

Vrsta gibanja 
Starost pešca 

6-7 let 14-15 let 20-30 let 30-50 let 50-60 let 70-80 let 

hoja 1,5 1,7 1,4 1,4 1,4 1,0 

hitra hoja 2.0 2,1 2,2 2,0 2,0 1,3 

tek 3,3 3,5 3,6 3,5 3,4 1,8 

(Projekt Verkehr, 1999, 5) 

 

Postopek reševanja: 

𝑣𝑝 = 1,5 𝑚/𝑠 (hitrost pešca) 

𝑣𝑎 = 50 𝑘𝑚/ℎ ≈ 13,9 𝑚/𝑠 (hitrost avtomobila) 

𝑠 = 3 𝑚 (širina polovice cestišča) 

𝑠𝑎 = ? 
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Slika 1: Situacija na vozišču  

(Lasten vir) 

 

𝑡 =
𝑠

𝑣𝑝
             𝑡 =

3 𝑚

1,5 𝑚/𝑠
         𝑡 = 2 𝑠 (čas, ki ga potrebuje pešec, da prehodi polovico cestišča) 

𝑠𝑎 = 𝑣𝑎 ∙ 𝑡      𝑠𝑎 = 13,9
𝑚

𝑠
∙ 2 𝑠       𝑠𝑎 = 27,8 𝑚 (avtomobil mora biti oddaljen najmanj 28 

metrov, da ostane pešec nepoškodovan in da avtomobil pelje naprej z nezmanjšano hitrostjo) 

 

2.2 Premo enakomerno pojemajoče gibanje 

Pri obravnavanju učne enote Premo enakomerno pojemajoče gibanje morajo dijaki uporabiti 

in zapisati osnovne enačbe za pot, hitrost in pospešek ter grafično prikazati odvisnost količin 

s, v, a in t. (Katalog znanja za fiziko, 1999, 9) V nadaljevanju je predstavljeno obravnavanje 

dveh učnih vsebin. 

Z dijaki najprej analiziramo gibanje, pojasnimo pojma zavorna pot in pot ustavljanja, določimo 

relacije med fizikalnimi količinami, nato pa na izračunanem primeru oblikujemo zaključke. 

Veliko nesreč in poškodb v prometu je povzročenih zaradi prevelike hitrosti vozil. Človek je 

namreč razvojno prilagojen na hitrosti nekaj m/s. Zato je potrebno, da dijaki, ki bodo nekoč 

vozniki, v poklicni karieri pa lahko tudi prometni izvedenci, dobijo fizikalna znanja s področja 

varne vožnje. 

Naloga: Zavorna pot avtomobila 

Voznik na spodnji sliki vozi s hitrostjo 40 km/h. Povprečni koeficienti trenja med pnevmatiko 

in asfaltom so za suh asfalt 0,7, za moker asfalt 0,4 in 0,1 za poledeneli asfalt. 

a) Kolikšna je zavorna pot avtomobila pri maksimalnem pojemku? Kako skrajšamo zavorno 

pot? 

V a

V p

S

S a
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b) Kolikšna je zavorna pot avtomobila, če vozi s hitrostjo 80 km/h pri maksimalnem pojemku? 

Od česa je odvisen pojemek? 

c) Nariši graf zavorne poti v odvisnosti od hitrosti pri maksimalnem pojemku. 

Pri računanju si pomagaj s spodnjo sliko in s podatki iz spodnje tabele. 

 

 

Slika 2: Situacija na vozišču  

(Lasten vir) 

 

Tabela 2: Vrednosti pojemkov pri maksimalnem zaviranju 

za osebni avtomobil a (m/𝑠2) 

suh beton, kvalitetne letne pnevmatike ≈ 8 

suh beton, zimske pnevmatike ≈ 7 

moker beton, čist ≈ 4 

moker beton, umazan ≈ 3 

novo zapadel sneg, letne pnevmatike ≈ 2 

novo zapadel sneg, zimske pnevmatike ≈ 3 

led, zvožen sneg, letne ali zimske pnevmatike ≈ 2 

gladek led, letne ali zimske pnevmatike ≈ 1 

za motorno kolo (dobri vozni pogoji) ≈ 4 - 6 

za kolo (dobri vozni pogoji) ≈ 2,5 - 4 

(Projekt Verkehr, 1999, 11) 

Postopek reševanja: 

Predpostavimo, da je gibanje enakomerno pojemajoče. Zavorno pot izračunamo po enačbi 

𝑠𝑧 =
𝑎

2
∙ 𝑡2. Čas zaviranja izračunamo iz hitrosti in pojemka 𝑣 = 𝑎 ∙ 𝑡, 𝑡 =

𝑣

𝑎
. Če v enačbo 

𝑠𝑧 =
𝑎

2
∙ 𝑡2 za t vstavimo 𝑡 =

𝑣

𝑎
 , dobimo enačbo za zavorno pot 𝑠𝑧 =

𝑣2

2𝑎
. Ugotovimo, da je 

zavorna pot odvisna od hitrosti vozila in od pojemka. 
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𝑠𝑧1 =
𝑣2

2𝑎
                                                           𝑠𝑧2 =

𝑣2

2𝑎
 

𝑠𝑧1 =
𝑣2

2𝑎
=

(11,1 𝑚 𝑠⁄ )2

2 ∙ 8 𝑚/𝑠2
                           𝑠𝑧2 =

𝑣2

2𝑎
=

(22,2 𝑚 𝑠⁄ )2

2 ∙ 8 𝑚/𝑠2
 

𝑠𝑧1 = 7,7 𝑚                                                    𝑠𝑧2 = 30,8 𝑚 

𝑣2 = 2 ∙ 𝑣1    →    𝑠𝑧2 = 4 ∙ 𝑠𝑧1 

Če se hitrost poveča 2-krat, se zavorna pot poveča 4-krat, če se hitrost poveča 3-krat, se 

zavorna pot poveča 9-krat, … 

Iz izpeljane enačbe za zavorno pot sledi, da je možno zavorno pot zmanjšati z zmanjšanjem 

hitrosti in z velikimi pojemki. 

Pojemek 𝑎 dobimo iz II. Newtonovega zakona 𝐹𝑡𝑟 = 𝑚 ∙ 𝑎, 𝑘𝑡𝑟 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔 = 𝑚 ∙ 𝑎, 𝑎 = 𝑘𝑡𝑟 ∙ 𝑔. 

Če enačbo za pojemek vstavimo v enačbo za zavorno pot, dobimo 𝑠𝑧 =
𝑣2

2∙𝑘𝑡𝑟∙𝑔
. 

Maksimalni pojemek je odvisen od stanja ceste in pnevmatik in ni odvisen od voznika. 

 

 

Graf 1: Odvisnost zavorne poti od hitrosti pri različnih pojemkih 

 (Lasten vir) 
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Naloga: Pot ustavljanja avtomobila 

Dva avtomobila vozita pozimi po suhem cestišču. Prvi avtomobil pelje s hitrostjo 50 km/h. 

Drugi avtomobil ga prehiti s hitrostjo 60 km/h. V trenutku, ko peljeta drug ob drugem, steče 

na cesto otrok. Oba voznika istočasno zaznata nevarnost in pritisneta zavori. Voznika vozita 

zbrano in imata enak reakcijski čas. 

a) Kolikšno hitrost ima hitrejši avtomobil v trenutku, ko se počasnejši popolnoma ustavi? 

b) Kolikšno razdaljo prevozi drugi avtomobil po tem, ko se prvi ustavi? 

Postopek reševanja: 

Gibanje je sestavljeno iz premega enakomernega in enakomerno pojemajočega. 

𝑠𝑢 = 𝑠𝑟 + 𝑠𝑧                                                    𝑠𝑢 = 𝑣 ∙ 𝑡𝑟 +
𝑣2

2 ∙ 𝑎
 

- prvi avtomobil 

 

Slika 3: Situacija na vozišču  

(Lasten vir) 

 

𝑠𝑢1 = 𝑠𝑟1 + 𝑠𝑧1 

𝑠𝑟1 = 𝑣1 ∙ 𝑡𝑟                                                           𝑠𝑧1 =
𝑣1

2

2 ∙ 𝑎
 

𝑠𝑟1 = 13,9 
𝑚

𝑠
∙ 1 𝑠                                              𝑠𝑧1 =

(13,9 𝑚/𝑠)2

2 ∙ 7 𝑚/𝑠2
 

𝑠𝑟1 = 13,9 𝑚                                                       𝑠𝑧1 = 13,8 𝑚 

𝑠𝑢1 = 13,9 𝑚 + 13,8 𝑚 = 27,7 𝑚 

Prvi avtomobil se ustavi na razdalji 27,7 m. 
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- drugi avtomobil 

 

Slika 4: Situacija na vozišču  

(Lasten vir) 

Razpoložljiva razdalja je 27,7 m. 

𝑠𝑟2 = 𝑣2 ∙ 𝑡𝑟                    𝑠𝑟2 = 16,7 
𝑚

𝑠
∙ 1 𝑠                𝑠𝑟2 = 16,7 𝑚 

Za zmanjšanje hitrosti mu ostane pot 𝑠1 = 27,7 𝑚 − 16,7 𝑚 = 11 𝑚. 

Izračunamo hitrost po 11 m zaviranja: 

𝑣 = √𝑣2
2 − 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑠1         𝑣 = √(16,7 𝑚/𝑠)2 − 2 ∙ 7 𝑚/𝑠2 ∙ 11 𝑚      

𝑣 = 11,2 𝑚/𝑠 = 40,2 𝑘𝑚/ℎ 

Izračunamo zavorno pot drugega avtomobila: 

𝑠𝑧2 =
𝑣2

2

2 ∙ 𝑎
                      𝑠𝑧2 =

(16,7 𝑚/𝑠)2

2 ∙ 7 𝑚/𝑠2
                 𝑠𝑧2 = 19,9 𝑚 

Izračunamo pot ustavljanja za drugi avtomobil: 

𝑠𝑢2 = 𝑠𝑟2 + 𝑠𝑧2             𝑠𝑢2 = 16,7 𝑚 + 19,9 𝑚 = 36,6 𝑚 

Razlika med potjo ustavljanja za prvi in drugi avtomobil: 

𝑠2 = 𝑠𝑢2 − 𝑠𝑢1              𝑠2 = 36,6 𝑚 − 27,7 𝑚 = 8,9 𝑚 

Račun pokaže, da se hitrost ne manjša enakomerno. Večji del hitrosti se zmanjša zadnjih 9 

metrov. 
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.  

Graf 2: Pot ustavljanja pri različnih hitrostih  

(Lasten vir) 

 

Reševanje takšnih nalog, ki niso povsem običajne, zahteva kar nekaj miselnih in računskih 

spretnosti, zato te naloge dijaki vedno rešujejo v skupinah. Oblikujemo heterogene skupine, 

sestavljene praviloma iz štirih dijakov. Določene naloge dijaki rešujejo eno, lahko pa tudi dve 

šolski uri. Skupine na koncu predstavijo svoje rešitve, ugotovitve in svoja mnenja. Ker so v 

nalogah predstavljene realne prometne situacije, opremljene z realnimi podatki, so dijaki zelo 

motivirani za delo. Med njimi se pogosto razvijejo zanimive razprave. Z izračuni velikokrat 

dobimo osupljive rezultate. Ugotovimo, kako nespametno in neracionalno se ljudje pogosto 

obnašamo v prometu, kako omejene so sposobnosti človeka in kako malo je potrebno, da se 

zgodi prometna nesreča. 

 

3 Zaključek 

Dijaki gradivo sprejemajo z navdušenjem. V nalogah so obravnavane dokaj preproste pa tudi 

zapletene prometne situacije. Vsi podatki so povzeti iz realnega sveta. Velikokrat je potrebno 

podatke tudi oceniti. Dijaki so pogosto presenečeni nad rezultati in ugotovitvami.  

Na osnovi večletnega poučevanja fizike v izobraževalnem programu Prometni tehnik in v 

programu Logistični tehnik v srednji šoli, lahko ocenim, da so opisane vsebine in izbrani primeri 

uporabni pri poučevanju fizike v 2. letniku v izobraževalnem programu Logistični tehnik. 

Dijakom dajejo teoretično znanje, ki je uporabno tudi v praksi.  
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S pridobljenimi znanji se bodo odgovorneje obnašali v prometu, bodo previdnejši vozniki in 

bodo imeli ustreznejša znanja za opravljanje poklica. 
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Povzetek 

Slovenci, združeni v Evropski uniji, s pobratenimi mesti, z raznoliko zgodovinsko in kulturno 

dediščino, kjer se navdih tradicije prepleta z večnim odkrivanjem novih poti do znanj.  V vzgoji 

in izobraževanju s sodobnimi metodami poučevanja skozi učne vsebine želimo mladim naproti 

vzpodbujati zavedanje pripadnosti Evropski uniji (EU). Ker ima glasba pomembno vlogo v 

otrokovem osebnostnem razvoju, smo z aktivnim sodelovanjem OŠ Vojnik z Univerzo v 

Ljubljani, Fakulteto za družbene vede, v projektu Evropska unija v šoli, povezali šolske glasbene 

vsebine z glasbo Evropske unije in pri izvedbi teh vključili sodobne oblike metode znanja. Cilj 

projekta je bil izdelati priprave za poučevanje bodočim učiteljem v skupno rabo predmetov v 

osnovni šoli. Projekt je bil s strani Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje 

in kulturo nagrajen z nagrado »zgodba o uspehu«. 

 

Ključne besede: glasba, Evropska unija, devetletka, projektno delo 

 

 

Abstract 

Slovenians, united in the European Union, with their twinned cities, a diverse historical and 

cultural heritage, where the inspiration of tradition is being explored through the eternal 

discovery of new pathways to knowledge. In education with modern teaching methods 

through learning process, we want to encourage young people to increase their awareness of 

belonging to the European Union (EU). As the music plays an important role in the child's 

personal development, we have been actively cooperating with the University of Ljubljana, 

the Faculty of Social Sciences, within the project European Union at school, in which we linked 

school music content with the music of the European Union and in implemented them through 

inclusion of modern forms of knowledge. The aim of the project was to draw up the lesson-

plan preparation for future teachers to share subjects/lessons in elementary school. The 

project was awarded the "Success story" award by the European Commission's Directorate-

General for Education and culture. 

 

Key words: music, European Union, elementary school, project work 
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1 Sodobne metode pridobivanja znanja glasbenih 

vsebin Evropske unije v devetletki 1. razreda 

Slediti učnemu načrtu in vključevati sodobne metode pridobivanja znanja s povezovanjem 

glasbe z drugimi umetnostnimi ter z različnimi predmetnimi področji je splošni cilj prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja z razvijanjem smiselne in kritične uporabe sodobne 

tehnologije. 

Učni načrt opredeljuje glasbo kot predmet, ki se pojavi v vsaki kulturi. 

Ker so njene vrednote nenadomestljiv dokaz kulturne samobitnosti, pomaga učencem 

razumeti sebe v odnosu do drugih ter spleta vezi med domom, šolo in svetom … Učencem 

odpira širino kulturnih potreb, jih osvešča za umetniške vrednote in ekologijo zvočnega okolja 

ter jim razvija kritičnost in estetsko občutljivost … Glasbeni pouk vnaša s svojo odprtostjo in 

zvočnim jezikom v šolsko delo sproščeno komunikacijo in spodbuja povezovanje različnih 

predmetnih področij. Spodbuja samodisciplino, ustvarjalnost, estetsko občutljivost, 

umetniško izražanje ter sodelovanje v ožjem in širšem družbenem okolju. (Učni načrt, 2011, 

4) 

Sodobne metode pridobivanja znanja temeljijo predvsem na izkustvenem učenju, ki ga Walter 

in Marks definirata kot: »Izkustveno učenje je zaporedje dogodkov z enim ali več učnih ciljev, 

ki terja aktivno vpletenost udeležencev na eni ali več točkah tega zaporedja … Osrednja 

postavka izkustvenega učenja je, da se učimo najbolje, če nekaj sami naredimo.« (v Maretič 

Požarnik 2000, 123) 

Razlogi v prid izkustvenemu učenju so: aktivna vključenost, »širša« znanja, povečana 

komunikacija, samostojno delo, sprejemanje odgovornosti, večja samozavest. (Čekada Zorn, 

Svete, Dobnikar, 2015) 

Individualizacija učencev je v vzgojno izobraževalnem procesu pomemben člen, ki se 

osredotoča na učenčeva predznanja, sposobnosti in posameznikove interese. Spodbujanje 

sodelovalnega učenja v učinkovitem učnem okolju s prilagojeno in pravočasno povratno 

informacijo v problemsko naravnanem pouku in raziskovalnem delu učencev privede do vidnih 

uspehov, saj se učenci učijo ustvarjalnosti, svobodnega podajanja mišljenj in idej, samostojnih 

poti do znanja ter spoštovanja dogovorjenih pravil v interakciji z drugimi otroki.  
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R. Rajović (2015) opisuje, kako z igro spodbujati otrokov miselni razvoj in razvoj asociativnega 

razmišljanja, pri čemer umešča v obliko učenja vaje prepoznavanja abstraktnih pojmov, vaje 

predstavljanja, seriacije in klasifikacije ter vaje asociacij in analogij. Prav na tem mestu ima 

glasba pomembno vlogo v otrokovem razvoju sposobnosti pomnjenja. 

S sodobnimi metodami pridobivanja znanja smo sledili otrokovi razvojni stopnji in njegovemu 

dojemanju nekaterih zanj abstraktnih pojmov. S povezovanjem glasbenih vsebin z EU smo 

uspešno izzvali zanimanje učencev za razmišljanje o enakosti, prednostih in priložnostih 

znotraj EU. 

Bogovič navaja: »Skupaj namreč zmoremo več! EU vpliva na naša življenja bistveno bolj, kot 

se tega zavedamo, zato je zelo pomembno poznati njeno delovanje. Bolj jo boste videli, kako 

pomembna skupnost držav je to, in kako drugačno bi bilo življenje brez nje. Slovenci smo del 

te velike evropske družine narodov. Od svojih »bratov in sester« se lahko veliko naučimo, 

hkrati pa tudi ponudimo svoje znanje in izkušnje na številnih področjih. Evropska unija nam 

omogoča to bolj kot katerakoli druga skupnost.« (Marđetko, 2018, 5) 

 

2 Izvedba projekta 

2.1 Uvod in povabilo k projektu 

Širjenje znanja o Evropski uniji med učenci v osnovni šoli se izvaja že vrsto let skozi projekt 

Evropska vas, kjer se učenci seznanijo vsako leto z eno državo članico Evropske unije. Učitelji 

pripravimo različne aktivnosti v zvezi z izbrano/določeno državo na različni in starostno 

ustrezni stopnji učencem, kar se je pokazalo kot dober projekt celotne devetletke in širšega 

občinskega sodelovanja, ko se v Celju predstavijo na stojnicah izvedene dejavnosti učencev 

pod mentorstvom učiteljev posameznih držav članic EU. 

Laura Sacher razmišlja, da je pomemben začetek ozaveščanja, da je vsaka članica zibelka 

usposabljanja in učenja posameznika, hkrati pa navaja, da je to tudi naloga vzgojno-

izobraževalnih ustanov.  »Kajti mladi bi morali vedeti, zakaj je dobro živeti v svoji državi in zakaj 

je prednost, da je država del neke večje družine.« (Stepančič, 2019) 
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Tu se naša projektna zgodba začne. Akademska koordinatorka projekta doc. dr. Ana Bojinović 

Fenko nas je povabila k projektu Kurikuli osnovnih šol, obogateni z vsebinami o Evropski uniji 

– Enchanced EU content in primary school curricula (EU4PRIM). Povabilu sem se odzvala kot 

učiteljica takratnega  1. razreda. Po pogovorih, usklajevanju, načrtovanju in dogovorih v zvezi 

z izvedbo učne ure na temo glasba v EU sem izvedla učno uro v obliki treh hospitacij (prisotno 

je bilo vodstvo šole in koordinatorka projekta, drugi dve hospitaciji kot primer dobre prakse 

med sodelavci). 

 

2.2 Idejna zasnova, nastop in izvedba ure 

Izhajali smo iz dveh ciljev: 

1. Slediti projektni nalogi in izdelati pripravo za poučevanje v skupno rabo bodočim učiteljem 

pri izbranih predmetih v osnovni šoli. 

2. Učence seznaniti z vsebinami glasbe v EU in jih skozi zanimiv učni proces povabiti k 

razmišljanju o skupnih značilnostih glasbe različnih držav EU ter Slovenije v odnosu do 

drugih držav EU. 

Iz tega so bili izpeljani naslednji cilji: 

- oplemenititi znanje bodočih učiteljev o vsebinah, povezanih z EU, 

- dopolniti obstoječe učne načrte z vsebino s področja evropske integracije, 

- preveriti učne ure in preverjanja znanja v praksi (v razredu), 

- dopolniti učne priprave in preverjanja znanja skladno s priporočili učiteljev in učencev 

(velik pomen povratne informacije). 

Operativni cilji in vsebine: 

- ob poslušanju vokalne in instrumentalne glasbe poglabljajo koncentracijo, zbranost in 

pozornost ter razvijajo slušno zaznavo in zvočno senzibilnost, 

- navajajo se na pozorno poslušanje, 

- navajajo se na uporabo sodobne tehnologije. 

Vsebina o EU: 

- prepoznavanje otroških pesmi (uspavank) v različnih evropskih jezikih. 
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Učenci: 

- spoznavajo štiri različne uspavanke iz štirih držav (FRA, ITA, AVT, ČEŠ) z vključitvijo 

slovenske uspavanke, 

- doživljajsko poslušajo posnetek izbrane otroške pesmi in ustno izrazijo svoja doživetja,  

- analitično poslušajo izbrano skladbo in analizirajo razpoloženje, naravo skladbe, naravo 

izvajalca glasbe ter večglasje. 

Metode in oblike dela: 

Učenci so preko izkustvenega učenja: pogovora, samostojnega raziskovanja, svobodnega 

mišljenja, samostojnih poti do znanja, poslušanja posnetkov glasbe in z uporabo IKT-sredstev 

ter spoštovanja dogovorjenih pravil v interakciji z drugimi otroki sodelovali poglobljeno 

individualno in hkrati skupinsko. 

Medpredmetne povezave: 

- družba: povezava družbenih značilnosti v okviru države (jezik – država) ter med 

državami, 

- tuji jeziki: razmišljanje o razumevanju tujega besedila in iskanju poznane besede, 

- spoznavanje okolja: koncept zemljevida, površina in oblika ter geografska lega države 

(npr. sosednja država); koncept kontinenta (našteje, če jih pozna – Evropa), 

- matematika: večja – manjša država (po površini), glasovanje (preštevanje več – manj 

glasov). 

 

Učenci so pri učni uri uporabili različne materiale in učne pripomočke, za lažjo predstavljivost 

so si preko IKT ogledali nemi zemljevid, ki so ga kasneje ustrezno dopolnjevali s sličicami 

prikazanih glasbenih pojmov, različno obarvanih izbranih evropskih držav na podlagi 

ustreznega dela Evrope. Le-tega so s plastificirano sestavljanko pred tem sestavljali v celoto. 

Tako so usvojili geografski položaj držav in njihov medsebojni odnos. 

Ob poslušanju uspavank vseh štirih držav so prepoznavali njim znane besede, usvajali nove 

glasbene pojme, primerjali glasbene značilnosti tujih uspavank s slovensko. S poljubno izbiro 

barvic (rdeče, rjave, zelene ali modre – barve prikazanih držav na nemem zemljevidu) so preko 

demokratičnega glasovanja določili ponovni ogled najljubšega video posnetka. Tako smo 

zaključili uro, s čimer se ni zaključila vsebina spoznavanja in utrjevanja glasbe Evropske unije. 
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Kot obliko utrjevanja in povezovanja z drugimi predmeti so bili učenci povabljeni k 

raziskovanju popotnega kovčka, v katerem so bili pripravljeni spominki, različni predmeti in 

knjige obravnavanih držav. Med seboj so jih prepoznali, primerjali in razvrščali.  

»Učne ure so učencem pokazale transnacionalno dimenzijo glasbe, ki povezuje državljane EU 

ne glede na narodnost, jezik ali druge nacionalne značilnosti v evropsko skupnost ljudi, v kateri 

otroci poslušajo podobne uspavanke, narodi plešejo ljudske plese s podobnimi motivi in 

izvajalci tekmujejo v izvajanju zabavne glasbe s skupnim namenom krepitve medsebojnega 

razumevanja in kultne pestrosti.« (Bojinović Fenko, 2017, 58) 

 

2.3 Evalvacija učne ure 

Kot inovativno preverjanje znanja so učenci: 

1. Naslednjo učno uro s prikazom smeška potrdili zanimivost učne vsebine (od tega je 19 od 

21 učencev potrdilo, da jim je bila ura zanimiva, 2 sta bila neopredeljena, nihče od učencev 

ni ure utemeljil kot nezanimive). 

2. Ustno so poročali o svojem usvojenem znanju. Po enem tednu so odgovorili na vprašanje: 

Kaj si se naučil/-a o Evropski uniji?  

Peter: »Naučil sem se, kje je katera država, spoznal sem uspavanke in kako govorijo v drugih 

državah.« 

Tjaša: »Pogovarjali smo se o Evropski uniji, poslušali smo uspavanke iz različnih držav, 

spomnim se zemljevida na tabli.« 

Zana: »Naučili smo se, da je Francija največja od štirih držav, plesali smo in peli, sestavljali smo 

zemljevide Češke, Italije, Avstrije in Francije. Poslušali smo uspavanke.« 

Zala: »Iz peresnice smo si pripravili barvice in tistih barv, ki jih je bilo največ, smo še enkrat 

poslušali uspavanko.« 

Marin: »Spoznali smo pesmice uspavanke, učili smo se o zemljevidu, spomnim se držav: Italija, 

Francija, Češka, Avstrija; dvigovali smo barvice, katera uspavanka nam je bila najbolj všeč.« 

Jakob: »… da drugače govorijo, da niso vse države naše sosede, sestavljali smo zemljevide 

držav … najbolj mi je bilo všeč, ko smo poslušali pesmice uspavanke, izbrali smo barvo države 

in pogledali posnetek uspavanke.« 

Vid: »Pogovarjali smo se o Evropi, vsak je imel košček sestavljanke, potem smo jih sestavili in 

poslušali pesmice v tujih jezikih.« 
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Mia: »Nalepili smo moder znak, na katerem je 12 zvezdic, pogovarjali smo se o Evropi, najbolj 

všeč mi je bilo, ko smo dobili skodelice.« 

3. Za domače mini raziskovalno delo so po spoznavanju učnih vsebin in po pogovoru s starši 

ali drugimi osebami iz lokalne skupnosti o Evropski uniji slikovito prikazali, kaj delajo otroci 

Evropske unije, in o odgovorih, prednostih poročali v šoli (npr.: enotna denarna valuta – 

plačevanje z evri, prepoznavnost držav – državni simboli, države brez meja – potovanje – 

prehod meja, možnost zaposlovanja in študija v tujini, skrb za okolje – ločevanje odpadkov, 

pravice vseh ljudi v EU), kar je po besedah A. Bojinović Fenko: »Pozitiven učinek na širšo 

civilno družbo.« (Bojinović Fenko, 2017, 58) 

 

3 Zaključek – zgodba o uspehu (nagrajen projekt) 

Z učnimi načrti in sodobnimi metodami dela želimo vnesti zanimive in hkrati poučne oblike 

poučevanja med mlade, ki se bodo zavedali, da so pomemben del Evrope, Slovenci – Evropejci, 

ki se od drugih evropskih narodov učimo, hkrati pa tudi njim ponudimo svoje znanje in izkušnje 

na številnih področjih in ga prenašamo izven državne meje in drugih meja, tako z glasbo kot z 

drugimi vsebinskimi področji, bodisi raziskovalnimi, projektnimi ali že obstoječimi teoretičnimi 

vsebinami. Izvedba projekta je dobila širši pomen tako za učence kot tudi za učitelje in bodoče 

učitelje. 

»Namen projekta EU v šoli, ki ga sofinancira EU in od leta 2011 poteka v različnih oblikah po 

vseh državah članicah EU, je povečati poznavanje in zanimanje za EU pri državljanih EU. Znanje 

in interes za procese in politike EU sta namreč temeljni predpostavki za aktivno državljanstvo 

mladih (in vseh drugih) ter za kritično vodenje učinkov EU na vsakdanje življenje.« (Bojinović 

Fenko, 2017, 58) 

Projekt je bil s strani Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje in kulturo 

nagrajen z nagrado »Zgodba o uspehu«. Naše projektno delo je bilo širše opaženo in spodbuda 

za tovrstno prakso je dobra motivacija za vse, ki smo v tem projektu prispevali in hkrati 

pridobili širša znanja. 
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GIBANJE ZA LAŽJE UČENJE 

 

MOVEMENT FOR EASIER LEARNING 
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Povzetek 

Gibanje pomembno vpliva na delovanje možganov, na pomnjenje, boljšo koncentracijo in 

doseganje boljših rezultatov na različnih področjih. Za otroke je gibanje eden izmed osnovnih 

načinov spoznavanja sveta, samozavedanja, navezovanja stikov, učenja. Med igro se pri otroku 

prepletajo elementi čustvovanja, mišljenja, motivacije. Učitelji se moramo pri svojem delu 

zavedati pomembnosti gibalnih nalog pri pouku in jih vključevati v različne oblike učenja. Pri 

tem si lahko pomagamo z didaktičnimi pripomočki ter idejami, ki so že na trgu oziroma za večjo 

učinkovitost, ustvariti svoje. Pri ustvarjanju pripomočkov je pomembno, da aktivno vključimo 

učence, saj bodo s tem gibalne naloge opravljali še z večjim veseljem. 

 

Ključne besede: motivacija, gibanje, učenje, nevroznanost, možgani 

 

 

Abstract 

Movement significantly affects the functioning of the brain. memory, better concentration 

and better results in different areas. For children, movement is one of the basic ways to get 

to know the world, self awareness, contacting, learning. During the game, the elements of 

emotions, thoughts, motivation are intertwined with the child. In our work, teachers must be 

aware of the importance of moving tasks in class and include them in different forms of 

learning. In doing so, we can help with didactic tools and ideas that are already on the market 

or for greater efficiency, to create our own. When creating tools, it is important to actively 

involve pupils, as this will make driving motions more satiafying.  

 

Key words: motivation, movement, learning, neuroscience, brain  
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1 Pomen gibanja za učenje 

Nevroznanost nam s svojimi raziskavami pojasnjuje, kako zelo pozitivno vpliva gibanje na 

delovanje možganov, še zlasti otroških. Posledice se kažejo v posameznikovi boljši 

organiziranosti, lažji učljivosti, daljši zbranosti. Gibalno dejavno učenje je tisto, ki prinaša 

boljše učne rezultate. Možgani so bistveno bolj dejavni med gibanjem kot med mirnim 

sedenjem. Zaradi koordinacije in ravnotežja, ki ga zahteva gibanje, usklajeno delujeta obe 

možganski polovici, izkoristek je večji, zaradi povečanega dotoka krvi se aktivira večja 

kapaciteta možganov, tako sprednji kot zadnji del, kar ugodno vpliva na sposobnost pomnjenja 

in koncentracije. (Hosta, 2018, 35‒37) 

Hiter življenjski slog nas mnogokrat prikrajša za prosti čas, še posebej tisti, ki bi moral biti 

namenjen gibanju. Posledice pomanjkanja gibanja se kažejo v upadu koncentracije, 

motivacije, težavah v fizičnem razvoju in nenazadnje v slabših učnih dosežkih učencev. Pri 

učenju je najpomembnejše, da učenec vključi čim več čutil, saj je s tem pomnjenje 

učinkovitejše in tudi dolgotrajnejše. 

Gibanje nam hkrati pomaga, da se lažje soočamo z življenjskimi izzivi in smo kos stresnim 

situacijam, s katerimi se srečujemo čez dan. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v letu 

2003 razglasila stres za eno večjih nevarnosti za zdravje 21. stoletja. Po njihovih ocenah naj bi 

vsaka tretja oseba stalno trpela za simptomi stresa. Eden izmed pomembnih načinov, kako 

stres čim bolje obvladati in se z njim spopasti, je zagotovo fizična aktivnost. Telesna vadba 

spodbuja nastanek novih možganskih celic in povezav med njimi ter preprečuje njihov propad, 

posledično pa pozitivno vpliva na spomin in počutje. Raziskave kažejo, da vadba vpliva na 

boljšo koncentracijo, doseganje boljših učnih rezultatov ter znižuje impulzivnost otrok. (Hosta, 

2018, 17) 

Ključno vlogo pri učenju imajo tudi motivacija in čustva. Kot pravi Monique Boekaerts, se 

motivacija za učenje poveča, ko se »učenci počutijo kompetentne za izvedbo tega, kar se 

pričakuje od njih in ko čutijo dosledno usklajenost med dejanji in dosežki, ko predmet cenijo 

in jim je jasen namen, ko so njihova čustva v zvezi z didaktičnimi dejavnostmi pozitivna …, ko 

zaznavajo, da je okolje naklonjeno njihovemu učenju.« (Dumont, Istance, Benavides, 2013, 83)  
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Telesno gibanje neposredno vpliva na možgansko kemijo. Ko spremenimo svoje telesno 

stanje, bodisi z gibanjem bodisi s sprostitvijo, lahko spremenimo tudi čustveno stanje. Čustva 

pa so eden izmed ključnih dejavnikov pri učenju. (Siegel, Bryson, 2013, 64‒66)  

 

2 Igralno‒gibalne kocke 

V šolskem letu 2018/2019 smo na OŠ Frana Kranjca v okviru našega nacionalnega projekta 

DREVO=ŽIVLJENJE osrednjo pozornosti namenili gibalni aktivnosti otrok med poukom, v 

oddelkih podaljšanega bivanja in drugih aktivnostih v šoli. V ospredje smo postavili naše 

zdravje, še dodatno spodbujali učence in učenke k aktivnostim za zdrav način življenja in se 

trudili poskrbeti za lastno ter sočlovekovo dobro počutje. S tem smo uresničevali 3. globalni 

cilj Agende 2030, ki je postala smernica našega projekta. 

Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki jo je 25. septembra 2015 soglasno sprejela Generalna 

skupščina ZN, predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, 

zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče 

generacije. Določa jih skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja, življenjsko pomembnih za človeštvo 

in Zemljo, ki morajo biti uresničeni do leta 2030. Na naši šoli vsako leto namenimo pozornost 

enemu izmed ciljev in se z njim podrobno seznanimo. 

S teoretičnim izhodiščem, ki smo ga izvedli v obliki delavnic, smo učence seznanili z izbrano 

temo in jih usmerjali k razmišljanju o pomenu lastne fizične aktivnosti vsakega posameznika 

ter pomembnostjo dobrega počutja, družbene sprejetosti in integracije. Za uvodno motivacijo 

smo si izbrali ustrezni kratki film, reklamni spot, literarno zgodbo, fotografijo ipd. V zaključku 

je potekala razprava in s tem možnost izražanja učenčevih lastnih pogledov, razmišljanj, 

argumentov. Ob tem smo želeli ustvariti zabaven in priročen pripomoček, ki bi nam služil kot 

razvedrilo in sprostitev med poukom, med odmori, v oddelkih podaljšanega bivanja in drugih 

aktivnostih.  

Skupina učencev, oddelek ali posamezni učenci so izdelali nekoliko večjo igralno kocko (20 cm 

x 20 cm) in jo opremili s svojimi idejami o različnih gibalnih nalogah, ki naj bi pripomogle k 

boljšemu fizičnemu ali psihičnemu počutju. Izbor tipa nalog je bil prepuščen presoji in 

domišljiji vsakega posameznika. Kocko smo nato uporabljali skozi celo šolsko leto kot del 

pouka ali drugih oblik dela, ko je učencem padla koncentracija in so potrebovali trenutek 
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sprostitve oz. gibalni premor. Učenci so kocke z veseljem uporabljali in izpolnjevali naloge, ki 

so bile zapisane na njej, saj so bile ideje o nalogah ter igrah čisto njihove. 

K sodelovanju smo povabili več slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanov, nevladnih 

organizacij in zunanjih sodelavcev ožjega in širšega okolja, ki so nam sporočili, da so bile tudi 

pri njihovih učencih oz. dijakih kocke zelo dobro sprejete in jih bodo uporabljali tudi v 

prihodnje. 

 

2.1 Od ideje do izdelka 

V oblikovanje igralnih kock smo aktivno vključili vse učence v posameznem oddelku, ki so nam 

najprej povedali, kaj najraje počnejo, kako se radi igrajo, kaj jih sprošča, ali poznajo kakšno 

zanimivo igro. Dobili smo pester izbor najrazličnejših igre. 

Nato smo se osredotočili na igre oz. gibalne naloge, za katere bi porabili največ pet minut in bi 

jih z veseljem opravljali tudi večkrat na dan. Na barvne liste so nato skupine učencev narisale 

ali s simboli prikazale posamezne naloge. Na kocko so nato nalepili izbrane naloge. 

 

Na igralnih kockah smo zbrali veliko različnih nalog in iger namenjenih gibanju, sprostitvi in 

meditaciji. Naloge so se razlikovale glede na potrebe in želje vsakega oddelka učencev posebej. 

Med mlajšimi učenci so bile najbolj pogosto izbrane naloge z elementi gibanja kot so poskoki, 

raztezanje, igre ravnotežja, družabne in socialne oblike igre, tudi masaža.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Risanje in zapisovanje gibalnih nalog ter iger  

(Lastni vir) 
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Na predmetni stopnji pa so se ob gibalnih nalogah pojavljale tudi meditacija, vodena 

vizualizacija in sprostitev ob glasbi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 2: Igralne kocke za različne starostne skupine učencev  

(Lastni vir) 

 

Kocko smo uporabljali skozi celo šolsko leto kot trenutek sprostitve, kot rekreativni odmor oz. 

kadar je motivacija med učenci upadla in so potrebovali spremembo aktivnosti. Med učenci je 

bila zelo priljubljena in so večkrat sami prosili, da bi se igrali z njo. 
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Slika 3: Izvajanje iger in gibalnih nalog med poukom 

(Lastni vir) 

 

Ob zaključku šolskega leta in s tem tudi zaključku našega projekta smo v avli šole naredili 

razstavo vseh zbranih igralnih kock. Učenci so poleg ogleda razstave lahko kocke med odmori 

tudi preizkusili in se z njimi igrali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Razstava igralnih kock ob zaključku šolskega leta 

(Lastni vir) 
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3 Zaključek 

V današnjem času smo na področju učenja in poučevanja že zelo dobro spoznali, da 

tradicionalni pristopi izobraževanja še zdaleč ne zadovoljijo potreb sedanjih generacij otrok in 

da otroci morajo ter hkrati želijo biti aktivni udeleženci v učnem procesu. Zgolj frontalno 

podajanje snovi je povsem neučinkovito in za otroke precej dolgočasno. V povezavi z vsemi 

raziskavami, ki so že bile narejene, lahko z gotovostjo trdimo, da je nujni element, ki mora biti 

vključen pri poučevanju, gibanje. Z gibanjem pozitivno vplivamo na učinkovitost možganov, 

koncentracijo in sposobnost učenja. Hkrati gibanje pozitivno vpliva na človekovo počutje in 

zagotovo se vsak posameznik lažje in hitreje uči, če se dobro počuti. Igriv pristop k poučevanju 

nam omogoča, da bodo otroci tudi tiste naloge, ki jim sicer niso najbolj po godu, opravljali z 

večjim veseljem oz. vsaj z manj odpora. Za učitelje je pomembno tudi zavedanje, da minute, 

ki jih namenimo gibalnemu odmoru med poukom, niso izgubljene, saj so učenci potem bolj 

skoncentrirani in si hitreje zapomnijo snov, hkrati pa med urami ne povzročajo nemira. Naše 

igralne kocke so bile pri otrocih zelo dobro sprejete in jih bomo tudi v prihodnje uporabljali. 

Sproti bomo te prilagajali in spreminjali naloge tako, da bodo ostale otrokom zanimive in jim 

bodo predstavljale sprostitev ter hkrati izziv. Prav tako smo, zaradi pozitivnih učinkov, gibalne 

naloge prenesli na različne dele pouka in se posluževali nekaterih metod Playness pedagogike. 
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Povzetek 

Kako naj delovni listi tekmujejo z Youtubom? In nalivno pero s pametnim telefonom? Čeprav 

se novih tehnologij v razredu po malem kar bojimo, so odlična priložnost za motiviranje 

mladih, saj se tako lažje približamo njihovemu »svetu«. V prispevku predstavljam projekt See 

The Goal, v okviru katerega smo izdelali videe o tem, kaj se dijaki programa Mehatronik-

operater naučijo na praktičnem usposabljanju z delom v podjetjih. Videe naj bi mentorji 

uporabljali kot pripravo na opravljanje prakse. A rezultati analiz so pokazali še več. Dijaki, ki so 

sodelovali pri snemanju videov v podjetjih, so hitreje in lažje usvojili potrebna znanja iz učnega 

načrta. Enako je bilo z njihovimi kolegi v razredu – ne glede na to, ali je video mentor predvajal 

kot uvodno motivacijo ali kot popestritev ob padcu učne vneme, so tovrstne vsebine odlično 

sprejeli. Prispevek opisuje pripravo učnih videev, ki so se izkazali kot dober, a še premalo 

izkoriščen učni pripomoček ter ponuja nasvete, kako se lahko izdelave lotite sami s svojimi 

učenci/dijaki. 

Ključne besede: video, učni pripomočki, snemanje, PUD, Mehatronik operater, Erasmus+ 

 

Abstract 

How should handouts compete with Youtube channel? And a fountain pen with a 

smartphone? Although we are rather afraid of new technologies in the classroom, they 

present a great way for motivating young people if we want to get closer to their "world". This 

article introduces the ‘See The Goal’ project in which we produced videos on what 

Mechatronic Operator students learn through work-based training in companies. The videos 

should be used by the mentors in preparations for the internship. But the results of the 

analyses discovered even more. Students, who participated in video recording at companies, 

quickly and easily acquired the necessary knowledge from the curriculum. It was the same 

with their classmates - whether the tutor was playing the video as an introductory motivation 

or as a motivation boost during school hour, the students received this kind of content 

perfectly. The article describes the preparation of learning videos, that have proven to be a 

good but underutilized teaching tool, and provides tips on how to do your own videos with 

your students. 

Key words: video, teaching tool, recording, WBT, Mechatronic-operator, Erasmus+  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 303 
 

1 Kako sploh še motivirati mlade? 

Najbrž je prav vsak od izobraževalcev že doživel občutek, ko v razredu vanj strmi 25, 30 parov 

oči, ki komaj čakajo na zvonec, pa čeprav se vsakič posebej skrbno pripravi in vpeljuje sodobne 

vsebine. Učitelji se skozi vso zgodovino na različne načine trudijo, da bi njihovi slušatelji lažje 

osvojili načrtovane cilje. Eden od ključev se skriva v pomenu motivacije pri učenju. 

Kot že v svoji knjigi navaja Marentič Požarnikova (2000), je učna motivacija pri vsakomer 

različna, a ima jo vsak, ki se znajde v učnem položaju. Kako kakovostna, intenzivna je in kako 

dolgo traja, je odvisno od pobude oziroma od moči posamezne motivacije. Pomanjkanje ali 

odsotnost motivacije pri učenju je potrebno nadomeščati z dodajanjem prikritih in zunanjih 

vzpodbud, ki spodbujajo notranje motive. (A. Tomić, 2002, str. 43)  

Strokovnjaki so si zelo podobni v miselnosti, da ima motivacija odločilno vlogo pri vključevanju 

v izobraževanje, pri vztrajanju na poti do ciljev in pri sami učni storilnosti. (Valentinčič, 1983, 

str. 46) 

Izobraževalci brskamo ali »kopljemo« v želji najti način, kako motivirati mlade za učenje. Le 

kako naj se delovni listi kosajo z virtualno resničnostjo? Kako naj prosojnice konkurirajo video 

vsebinam? In nalivno pero tipkovnici pametnega telefona? Po drugi strani pa je razvoj novih 

tehnologij lahko priložnost za velike spremembe dela v razredu. Daje nam številne možnosti 

za popestritev običajnih učnih vsebin. Ne glede na starost je udeležencem (ne)formalno 

pridobivanje znanja lažje, če pri poučevanju uporabljamo različne informacijsko 

komunikacijske (v nadaljevanju IKT) pripomočke. V nadaljevanju bom predstavila enega izmed 

sodobnejših načinov, kako mlade motivirati in jih celo pritegniti k nezavednemu učenju. 

 

2 Proces nastajanja videa kot učnega pripomočka 

Po Steinbuchu (2005) se zaradi informatizacije šolstva zmanjšuje vloga učitelja kot prenašalca 

znanja. Povečuje se vloga učitelja kot usmerjevalca, ki usmerja in spodbuja k pridobivanju 

novega znanja. učiteljevo usmerjanje informacij, ki jih učenci pridobivajo s pomočjo IKT, daje 

znanju kakovost, ga osmisli in učencu pomaga ustvariti celostno podobo sveta in sebe, 

obenem pa mu predstavlja temelje za razvoj učenja in izobraževanja. 
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Prav to smo med drugim želeli doseči, ko smo leta 2016 na Srednji šoli za strojništvo, 

mehatroniko in medije Šolskega centra Celje začeli s sodelovanjem v dveletnem Erasmus+ 

projektu See The Goal. Prijavitelj KA2 projekta je bil Center za poklicno izobraževanje 

Slovenije, sodelovale pa so šole s poklicnim izobraževanjem in podjetja, ki usposabljajo dijake 

na praktičnem usposabljanju na Danskem, Finskem in Portugalskem. Namen projekta je bil s 

pomočjo kratkih videov prikazati delovna opravila in kompetence, ki jih na praktičnem 

usposabljanju z delom (v nadaljevanju PUD) pridobi posamezni dijak ter izdelati priročnike za 

uporabo teh video vsebin. Kot bomo videli v nadaljevanju, namreč še zdaleč ni vseeno, kako 

jih za pridobivanje znanja uporabi dijak, kdaj videe pri pouku uporablja profesor in kako jih 

uporabi mentor v podjetju. Za dve leti projekta smo v Celju za pilotni izbrali zaključni letnik 

programa Mehatronik operater. 

Cilji projekta so bili posnetih 6-8 kratkih videov za vsaj en poklicni program na vključeno državo 

ter izdelava priročnikov za uporabo videov za mentorje v podjetjih, dijake in organizatorje 

praktičnega usposabljanja z delom – ti so namreč ključna vez med podjetji in šolo, so 

motivatorji in usmerjevalci izobraževanja. 

V prvem letu projekta smo pregledali obstoječe dokumente in priročnike za opravljanje PUD, 

proučili delovne naloge in učne cilje za navedeni program, nato pa določili tipične delovne 

situacije za program in napisali scenarije za snemanje. Na prehodu v drugo polovico izvajanja 

projekta smo v dveh večjih celjskih podjetjih snemali učne kratke videe. Zelo podobne situacije 

bi sicer lahko posneli v šolskih delavnicah, a smo želeli vstopiti v realno okolje, kjer je to le bilo 

mogoče. Zalogaj ni bil majhen. V prvi fazi smo se morali v podjetjih dogovoriti za termine 

snemanja. Gospodarski sektor je v obdobju visoke rasti, potrebuje delovno silo in vsaka 

prekinitev proizvodnje, kot jo je npr. zahtevalo snemanje takšnih učnih izidov, je v 

posameznemu podjetju predvsem v breme. Veseli nas, da smo našli nekaj takšnih, ki so 

pokazala razumevanje in nam snemanje omogočila npr. v času, ko so predelovali linijo za 

naslednjega naročnika. 

Ne glede na vrsto proizvodnje v nekem podjetju so snemalci, dijaki, vsi ostali sodelujoči pri 

snemanju v podjetju gostje, zato je treba zanje urediti zavarovanje in jih seznaniti s pravili 

podjetja, območjem dovoljenega gibanja, običajno vodstvo določi tudi odgovornega za 

nadzor. 
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Pri snemanju v podjetju je treba biti zelo učinkovit, saj je čas tam omejen. Za to smo morali 

poskrbeti za dobro predpripravo, ki je vključevala scenarij, ključne kompetence, ki jih je bilo 

treba nujno posneti, pripraviti je bilo treba »igralce«, to so bili v našem primeru mentorji v 

podjetjih, mentorji na šoli in dijaki. Vse, česar na licu mesta ne posnameš, je zelo težko 

nadomestiti, saj v učilnicah ni več enakih pogojev. Prvi izmed ciljev je bil dosežen že v tej fazi: 

dijaki so morali sodelovati pri pripravi vsebin za snemanje. Pomagali so pri »pretvarjanju« v 

filmski jezik, razumljiv širši množici, dodati čim bolj realno »igro«,… In izpeljali smo pomembno 

fazo nezavednega učenja, ki ga, kot bomo videli v zaključnem delu seminarja, dijaki resnično 

niso jemali kot učenje. 

 

    

Slika 1: Utrinki s snemanj v podjetjih s Celjskega 

 

Montažo je prevzel profesor Medijske produkcije v programu Medijski tehnik, vendar pa so 

tuji partnerji tekom projekta pripravili tudi video priročnik, kako se snemanja in montaže lahko 

loti prav vsak z nekaj volje, časa in potrpežljivosti. Cilj trajnosti projekta je namreč tudi ta, da 

se s posnetimi videi projekt ne konča, ampak ga nadaljujemo – za druge programe in drugačne 

kompetence. 

Sočasno s pisanjem scenarijev, načrtovanjem dela in snemanjem so nastajali teoretični 

priročniki, kako te videe najbolj smiselno uporabljati, da bodo mladi od njih odnesli kar največ. 

Evalvacija filmčkov je bila v Sloveniji izdelana na treh ravneh. Vključevala je vse deležnike - 

dijake, profesorje in mentorje v podjetjih. Vsem ciljnim skupinam so bili videi predstavljeni, 

sledili so intervjuji in anketni vprašalniki, s katerimi smo ugotavljali uporabno vrednost zanje. 
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Povzetek vprašalnikov in intervjujev bi lahko strnili takole: dijakom se zdijo videi zelo uporabni 

pred odhodom na praktično usposabljanje z delom, saj si lahko z njihovo pomočjo realne 

situacije lažje predstavljajo. Kot so povedali, tudi sicer za učenje različnih vsebin pogosto 

uporabljajo video materiale, saj so kratki, jedrnati in nazorni. Večina vprašanih bi jih 

priporočila za uporabo pri vsakodnevnem pouku. Sodelujoči pri snemanju pa so posebej 

poudarili, da so si izkušnjo priprav na snemanje zelo dobro zapomnili, s tem pa tudi učno 

vsebino, ki so jo prikazali. 

Pozitivni so tudi odzivi podjetij, kjer pravijo, da so videi odlično orodje za pritegovanje 

takojšnje pozornosti, saj ustvarijo močnejši vtis od tiskanih medijev. Eden izmed njih je 

prepričan, da bodo video materiale uporabili za več posrednih namenov – kot predstavitev 

svojega družbeno odgovornega delovanja in sodelovanja z lokalno skupnostjo, pa tudi za 

uvajanje dijakov prvi dan PUD. Eden izmed videov je namreč predstavljal temo Varnost in 

zdravje pri delu, s čimer delodajalci tako ali tako seznanijo nove sodelavce. Po novem bodo za 

dodatno ponazoritev uporabili nastali video. 

Organizatorji PUD oziroma profesorji so povedali, da jim je všeč, ker se lahko na video zelo 

oprejo z razlago, saj so na tak način predstavljeni učni izidi dijakom razumljivi. Videe vidijo kot 

uvodno motivacijo ure, za motivacijo pred začetkom opravljanja PUD v podjetjih, pa tudi po 

tem, ko se vrnejo, da znanja osvežijo. Takrat bodo namreč že imeli nekaj izkušenj, porajala se 

jim bodo nova vprašanja in videi bodo podlaga za razprave, iskanje rešitev. Priporočili so še 

seznam vprašanj, s katerimi bi opremili konec vsakega videa in tako naredili iztočnico za 

pogovor v razredu. Menijo tudi, da bi bil k vsakemu videu uporaben še delovni list za domače 

delo. 

Videe smo pred zaključkom projekta opremili s priročniki, kako jih uporabljati pri pouku ali v 

podjetju na delovnem mestu. Tako bodo izidi projekta zanimivi za dijake, ki si bodo že pri 

pouku lahko ogledali realen proces dela, za profesorje, ki bodo s takšnim učnim gradivom 

popestrili pouk in za mentorje v podjetjih, ki bodo lažje načrtovali prihod dijakov v podjetje. 

Videi in priročniki za uporabo le-teh so objavljeni na spletni strani projekta www.seethe goal-

eu.si. 

Eden izmed ciljev trajnosti projektov je seveda, da se s koncem financiranja delo ne zaključi. 

Da bi to omogočili, smo na Bledu za podjetja in izobraževalne institucije pripravili konferenco 
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z naslovom Uporaba videa pri praktičnem usposabljanju z delom. Udeležilo se je je več kot 50 

udeležencev, ki so prisluhnili načinom, kako pripraviti scenarij, izdelati načrt snemanja in 

postavitev kamer, kako snemati in video zmontirati. Spisali so svoj kratek scenarij, skicirali 

postavitev kamere, načrtovali grafično opremo videa in se na koncu še lotili snemanja 

predvidene učne situacije. Povezati so morali led lučko in upor na mikrokrmilnik Arduino. 

Časa ni bilo veliko – dovolj za začetno navdušenje in ravno prav za motivacijo za raziskovanje 

programov in orodij v prihodnje. Dogodek je imel še en zanimiv sinergijski učinek, ki ga 

predhodno nismo načrtovali. Delavnice so potekale na več mizah hkrati in ne individualno, 

zato so se morali na hitro povezati in najti skupni jezik predstavniki gospodarstva in vzgojno 

izobraževalnih zavodov. 

 

3 Izdelava lastnih učnih videov kot motivacija in 

nezavedno učenje 

Po dveh letih izvajanja projekta lahko misli strnemo v naslednji zapis: vse ciljne skupine so nam 

potrdile, da smo z izdelavo videov na dobri poti k sodobnemu, celo izkustvenemu učenju. 

Vendar je treba pri tem opozoriti, da izvedba videov v realnem okolju ni malenkostna. 

Predstavlja dobršen strošek, zahteva potrebno opremo, dobro voljo delodajalcev in izjemno 

motivirane – mentorje! Brez teh si podobnih učnih vsebin ne moremo privoščiti. Z našim 

paketom videov smo npr. zajeli le en letnik enega programa. 

Alternative, ki bi bile splošno uporabnejše, pa zato nič manj uporabne za samostojno učenje 

dijakov, so naslednje: snemanje z lastnimi pametnimi telefoni in montiranje v posebnih 

brezplačnih programih ob pomoči nastalih priročnikov v projektu. Za lokacije snemanj bi lahko 

uporabili šolske delavnice. Dijaki lahko v manjših skupinah pripravijo scenarije za učne sklope 

posameznega letnika in, ob usmeritvah mentorja, sami posnamejo videe. Sledi lahko skupen 

ogled filmov z razpravo o morebitnih vsebinskih napakah in dobrih rešitvah posameznega 

problema. S predhodnim pisanjem scenarija snov predelajo, med snemanjem utrjujejo in z 

ogledom ponavljajo usvojeno znanje. 
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Povzetek 

Iz kurikuluma je razvidno, da je potrebno otroku omogočiti pridobivanje izkušenj s 

pismenostjo v vseh štirih komunikacijskih dejavnostih, in sicer govorjenju, poslušanju, branju 

ter pisanju. Te dejavnosti pa se morajo med seboj povezovati in prepletati. Za uspešno začetno 

učenje branja in pisanja mora otrok razviti zmožnosti zaznavanja, in sicer vidnega ter slušnega 

razčlenjevanja in razločevanja besed oziroma glasov. Otroci v drugem starostnem obdobju se 

pri svojih poskusih branja in pisanja zavejo, da posameznim glasovom pripadajo tudi določene 

črke. Večji del otrokovega zgodnjega razvoja pismenosti poteka spontano in neopazno. 

Pridobivanje zgodnje pismenosti se tako močno prepleta z otrokovim življenjem v družini. Bolj 

ko so otroci dovzetni za opazovanje in imajo pri tem še spodbudo s strani staršev, več si 

zapomnijo in se naučijo. Tako imajo otroci ob vstopu v šolo različne izkušnje in predznanje. To 

pa moramo upoštevati tudi pri začetnem opismenjevanju in obravnavi velikih tiskanih črk. S 

predstavitvijo želim pedagogom ponuditi različne ideje, ki jih lahko pri pouku vključijo v svoje 

delo. 

Ključne besede: opismenjevanje, velike tiskane črke, ideje za utrjevanje črk 

 

Abstract 

The curriculum shows that it is necessary to allow the child to gain experience with literacy in 

all four communication activities- in speaking, listening, reading and writing. These activities 

must interlink and interlace among themselves. For the success of the initial learning of 

reading and writing the child must develop the abilities of perception, meaning visual and 

auditory analysing and distinguishing words or sounds. Children in the second age period are, 

in their attempts to read and write, aware that individual voices belong to specific letters. The 

greater part of the child's early literacy development takes place spontaneously and 

unnoticeably. Acquiring the early literacy skills is heavily intertwined with the life of a child in 

the family. More are children susceptible to observe and greater is the support of their family, 

more they memorize and learn. So children enter the school with different experience and 

pre-knowledge. And this is something we have to take into account with initial literacy and 

learning capital letters. With this presentation I'd like to offer a variety of ideas to other 

teachers that could engage them into their work in the classroom. 

Key words: literacy, capital letters, ideas for practicing letters  
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1 Predstavitev teme oziroma dejavnosti s teoretičnimi 

izhodišči 

Opismenjevanje otrok je zahteven in dolgotrajen proces. Poteka preko štirih komunikacijskih 

dejavnosti, in sicer branja, pisanja, govorjenja ter poslušanja. Te dejavnosti niso strogo ločene, 

ampak potekajo povezano, velikokrat so med seboj tesno prepletene. Za uspešen pričetek 

opismenjevanja so potrebne določene spoznavne, motivacijske in sporazumevalne 

sposobnosti. Poleg nejezikovnih dejavnikov, med katere sodi zavedanje lastnega telesa, 

koordinacija oko–roka–oko, slušno zavedanje, razvoj zaznavanja, motorike in nebesednega 

logičnega mišljenja, je pomembna tudi otrokova jezikovna razvitost. Mislim predvsem na 

bogato besedišče in razvito slušno-govorno sporazumevanje. Kot pravi Ljudmila Žalik (2007), 

se besedni zaklad ne konča v prvem razredu, ampak se nadaljuje do konca šolanja. Učiteljeva 

naloga pa je strmeti k temu, da učenec v vsakem razredu bogati svoj besedni zaklad in 

napreduje v njem. Besedni zaklad je kamen v mozaiku funkcionalne pismenosti. Naloga šole 

oziroma učitelja je, da si - tako kot navajata avtorici Pečjak in Gradišar (2012) - v okviru 

sodobnega bralnega pouka za cilj postavlja pripeljati učence ob koncu obveznega šolanja do 

stopnje funkcionalne bralne pismenosti. Prvi koraki do funkcionalne pismenosti pa se začnejo 

ravno s samim opismenjevanjem. 

V sodobnem času se otrok že od zgodnjih let srečuje s pisnim jezikom, najprej v družini in 

bližnjem okolju, kasneje v vrtcu in nato še v šoli. Opazuje in vidi napise v trgovinah, izložbah, 

na oblačilih in živilih, na embalaži ter na televiziji, računalniku ali telefonu in reklamah. Kot 

pravi Marija Grginič (2008) - večji del otrokovega zgodnjega razvoja pismenosti poteka 

spontano in neopazno ob vsakodnevnih dogodkih, ko otrok v določenem trenutku prepozna 

prve znane besede ali črke. Bolj ko so otroci dovzetni za opazovanje, in imajo še spodbudo s 

strani staršev, več si zapomnijo in naučijo. Tako imajo otroci ob vstopu v šolo različne izkušnje 

in predznanje. To pa moramo upoštevati tudi pri začetnem opismenjevanju in obravnavi 

velikih tiskanih črk. V nadaljevanju bom predstavila nekaj idej, ki jih lahko uporabite pri 

obravnavi velike tiskane črke. 
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2 Osrednji del prispevka 

Otroke v razredu najprej razdelim v homogene skupine. Učenci so v skupine razdeljeni po 

svojem predznanju. Delo v skupinah pa poteka diferencirano. 

V prvi skupini učenci opazujejo sličice ter jih poimenujejo. Pri izgovarjanju se poslušajo in 

ugotavljajo, ali ta beseda vsebuje obravnavan glas/črko. Določajo lahko tudi mesto slišanega 

glasu/črke (na začetku, v sredini, na koncu) v besedi. 

 

 

Slika 1: Opazovanje in poimenovanje sličic 

 

V drugi skupini učenci - tisti, ki zmorejo - iščejo besede, ki se začnejo ali končajo na 

obravnavano črko in poskušajo te besede tudi zapisati na list papirja.  

V tretji skupini učenci na tablo samostojno zapisujejo besede, ki vsebujejo obravnavano črko 

kjerkoli v besedi. 

 

 

Slika 2: Zapisovanje besed na tablo 
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Nato učenci s pomočjo piktograma pravilno izgovarjajo obravnavano črko in raziskujejo 

položaj jezika v ustih ter potovanje zraka skozi usta pri izgovorjavi črke. Pri izgovorjavi se 

gledajo v ogledalo in postavljajo svojo dlan pred usta, da začutijo potovanje zraka. 

 

 

Slika 3: Izgovorjava obravnavane črke s pomočjo piktograma 

 

Nato si učenci na tabli ogledajo pravilen zapis oziroma poteznost obravnavane črke in jo 

opišejo s pomočjo poznanih črt. Nato jo izdelajo iz plastelina, folije … ali pa oblikujejo iz svojih 

teles. Hkrati spoznajo tudi glas za obravnavano črko, kajti dogovorili smo se, da kadar črko 

vidimo in jo napišemo ali otipamo, je to črka, ko pa jo slišimo oziroma izgovorimo, je to glas. 

Nato se učenci po razlagi in ogledu razdelijo v delovne skupine, kjer vadijo in utrjujejo pravilen 

zapis obravnavane črke. 

V prvi skupini učenci pišejo s kredo na male tablice. Ko je tablica popisana, jo obrišejo z gobico 

in nadaljujejo s pisanjem. Na popisani tablici vedno poiščejo črko, ki jim je najbolje uspela, in 

jo obkrožijo. 

 

 

Slika 4: Pisanje na male tablice 
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V drugi skupini učenci pišejo s prstom po klopi, namazani z brivsko peno. Če želimo peno 

obarvati, vanjo stisnemo malo tempera barvice. Učenci pri tej vaji zelo uživajo, saj lahko 

packajo in ustvarjajo. 

 

Slika 5: Pisanje po brivski peni 

 

V tretji skupini učenci vadijo zapis črke s prstom po zdrobu. Tudi ta vaja se jim zdi zelo zabavna. 

Zdrob namreč nasujemo v pokrov kartonaste škatle in ko učenci napišejo črko, škatlo samo 

potresejo, črka se zbriše in že je pripravljena za nov zapis. 

 

Slika 6: Pisanje po zdrobu 

 

V četrti skupini pa učenci vadijo zapis črke na veliko tablo s črtami. Tukaj morajo biti že 

natančni in črko napisati od črte do črte. 

 

Slika 7: Pisanje črk na tablo s črtami 
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Učenci se po določenem času zamenjajo in tako vsi utrdijo zapis obravnavane črke v vseh 

delovnih skupinah. 

Preden sledi zapis črk v zvezek, ponovimo kriterije, ki smo jih skupaj oblikovali ter napisali na 

plakat, ki je izobešen v razredu.  

Kriteriji, ki smo jih skupaj oblikovali, so: 

 Pišemo od črte do črte. 

 Svinčnik je ošiljen. 

 Ne radiramo. 

 Črke so ravne. 

 Ne barvamo oziroma pišemo večkrat po eni črti. 

Ko učenci ponovijo pravila za pisanje, si poravnajo stole in hrbtenice, odprejo zvezke in začnejo 

z delom. Na levo stran zvezka napišejo veliko mavrično črko. To naredijo tako, da z različnimi 

barvicami vlečejo po črki, ki jo je napisala učiteljica. Nato okoli nje napišejo »njene otročičke« 

oziroma manjše črke. Na desno stran zvezka si nalepijo učni list z izgovorjavo in sličico 

obravnavane črke. Nato učenci zapišejo dve vrstici črke, s table prepišejo besede, ki vsebujejo 

obravnavano črko ter poved. Pri zapisu sodelujejo vsi učenci in s svojimi idejami pomagajo 

izbirati besede in povedi. Zaključijo z barvastimi vzorčki. Učenci, ki zmorejo več, si izmislijo 

svoje besede in povedi ter jih tudi zapišejo. 

 

 

Slika 8: Zapis obravnavane črke v zvezek 

 

Na koncu sledi samoevalvacija njihovega zapisa. Z učenci smo se dogovorili, da bodo svoje 

izdelke vrednotili z barvanjem ustrezne luči na semaforju. Tako si v zvezek najprej narišejo 

semafor ter »prižgejo« oziroma pobarvajo luč na svojem semaforju. Tudi za barvo luči na 

semaforju smo izdelali merila. 
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Dogovorili smo se za sledeče kriterije: 

 Zelena luč – pišem natančno, torej od črte do črte; večina črk je ravnih; imam ošiljen 

svinčnik; ne barvam oziroma pišem večkrat po eni črti ter malo radiram. Izdelek je čist. 

 Oranžna luč – polovica črk ni natančno zapisanih; ne barvam oziroma pišem večkrat po 

eni črti; večkrat radiram; imam ošiljen svinčnik. Izdelek je čist. 

 Rdeča luč – pišem površno; črke niso ravne; nimam ošiljenega svinčnika; barvam 

oziroma pišem večkrat po eni črti ter veliko radiram. Izdelek ni čist. 

Tako učenci točno vedo, katero luč si bodo pobarvali in zakaj. Pri samoocenjevanju so zelo 

strogi. Z učenci se nato pogovorimo, kakšno luč so si pobarvali in zakaj ter kaj bi naslednjič 

morali še narediti oziroma spremeniti, da bo na njihovem semaforju zagorela zelena luč in bo 

njihov zapis boljši. 

 

 

Slika 9: Samoevalvacija zapisa 

 

Čisto na koncu pa sledi utrjevanje in igranje s pomočjo računalniških iger in programov na 

interaktivni tabli. 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki 10 in 11: Utrjevanje znanja s pomočjo IKT 
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3 Zaključek 

Težko je vnaprej napovedati točen čas oziroma mesec, kdaj naj bi začeli z obravnavo velikih 

tiskanih črk, saj je vse odvisno od učencev in njihovega predznanja. Vendar ko učenci 

premostijo vse začetne težave in obvladajo predvaje za velike tiskane črke, bi bil čas, da jih 

vpeljemo v svet velikih tiskanih črk. Na začetku takšnega načina obravnave črk porabimo 

nekoliko več časa za pojasnjevanje in podajanje navodil, a se obrestuje, saj je končni rezultat 

pridobljenega znanja boljši in kvalitetnejši. Učenci pri tako izvedeni uri niso statični in ne sedijo 

pri miru v klopeh. Njihovo delo temelji na skupinskem sodelovanju, na medsebojnem 

spodbujanju, zgledu ter pomoči, vzdušje in delo v razredu pa sta dinamična ter sproščena. 

Takšne metode poučevanja so učencem v veselje, v njih radi sodelujejo in so veliko bolj aktivni 

kot pri samem frontalnem pouku. Frontalno podajanje snovi je neučinkovito in za učence 

precej dolgočasno, igriv pristop pri poučevanju, učenčeva samoevalvacija ter individualno 

spremljanje učenčevega napredka pa nam omogočajo, da učenci napredujejo v svojem tempu 

in so v učnem procesu kreativni ter aktivni. Prednost takega načina dela je v tem, da učenci 

poznajo ves potek dela, se ga z veseljem lotijo ter so pri tem še samostojni (delo je utečeno, 

poteka hitreje in bolj dinamično). 

Menim, da takšna analitična obravnava črke ter veliko urjenja in vaje pri samem zapisu in 

branju črk, pripeljejo otroka do dobro usvojenih črk ter posledično do začetne faze branja. Naš 

cilj torej je, da damo otrokom možnost in jih pripeljemo do najvišje stopnje v razvoju pisalnih 

in bralnih sposobnosti. Torej - do funkcionalne bralne pismenosti. 
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II. gimnazija Maribor 
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IZBIRNI PREDMETI DIJAKOV II. GIMNAZIJE MARIBOR 

NA SPLOŠNI MATURI 

 

ELECTIVE COURSES THAT STUDENTS OF II. GIMNAZIJA 

TAKE ON THE MATURA EXAMINATION 
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Povzetek 

Matura velja za zrelostni izpit, z njo merimo/ocenjujemo znanje dijakov in je pogoj za nadaljnje 

izobraževanje. Sestavljena je iz petih predmetov: treh obveznih in dveh izbirnih, ki ju dijaki 

izberejo konec 3. letnika. V prispevku je predstavljena analiza zadnjih štirih šolskih let o izbiri 

predmetov dijakov II. gimnazije. Zanimalo me je, kateri predmeti so v porastu oz. upadu in ali 

prihaja do razlik pri izbiri glede na spol. Da bi izvedela, kateri dejavniki so tisti, ki odločajo pri 

izbiri, sem med dijaki 4. letnika opravila kratko anketo. Opazimo lahko, da so na naši šoli v 

porastu naravoslovni predmeti; fantje v primerjavi z dekleti pogosteje izberejo fiziko, kemijo 

in ekonomijo, medtem ko se več deklet odloči za psihologijo in sociologijo. Prevladujoči 

dejavniki pri izbiri predmetov so zanimanje za predmet, dobre ocene pri predmetu in predmet 

kot pogoj za nadaljnji študij. Zanimivo je, da je fantom prvi dejavnik izbire predhodno 

priporočilo znancev, pri dekletih pa je ta dejavnik šele na petem mestu. 

Ključne besede: splošna matura, izbirni predmeti, dejavniki, fantje, dekleta 

 

Abstract 

Matura examination is considered to be a maturity exam and is required for university 

entrance. The matura measures students’ knowledge and it consists of 5 subjects; 3 

compulsory and 2 electives chosen by the students at the end of the 3rd year. I have analysed 

the last 4 school years to establish which subjects are chosen by the students of II. gimnazija. 

Moreover, I was interested which electives are on the rise and/or on the decline and if the 

choices are gender-related. In order to find out what are the factors that influence the choice, 

I made a short survey among 4th year students. It is noticeable that science subjects are on 

the rise at our school; boys are more likely to choose physics, chemistry and economics than 

girls, while more girls attend psychology and sociology classes. Factors that are dominant in 

the selection of courses are interest in the subject, good grades and admission requirements 

for entering a specific University. Interestingly, for boys, the recommendations of 

acquaintances are in the first place by relevance. In contrast, that same category is on the 5th 

place if we consider girls, which is a clear indicator that boys make choices differently than 

girls. 

Key words: matura examination, electives, factors, boys, girls  
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1 Uvod 

1.1 Splošna matura 

Po Zakonu o maturi (2007) je splošna matura državni izpit, pri katerem se ob koncu gimnazije 

pridobi srednja izobrazba. S splošno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, 

ki so določeni s cilji gimnazijskih programov in programom maturitetnega tečaja. Hkrati je 

splošna matura tudi preizkus usposobljenosti kandidatov za univerzitetni študij, ki kot pogoj 

za vpis nadomešča vse druge oblike preverjanja znanja (z izjemo preizkusa nadarjenosti 

oziroma psihofizične sposobnosti). 

Dijak opravlja splošno maturo iz petih predmetov, od tega iz treh predmetov skupnega dela 

(slovenščina, tuj jezik in matematika) in dveh predmetov izbirnega dela. Dijak se v 3. letniku 

odloči, katera dva izbirna predmeta bo opravljal na maturitetnem izpitu. Maturitetni izpiti 

posameznih predmetov – skupnih, izbirnih, če dijak izbere za izbirni predmet drugi tuji jezik – 

se lahko opravljajo na dveh ravneh zahtevnosti, na osnovni ravni in na višji ravni zahtevnosti. 

S tem se ugotavlja globina maturitetnega znanja (Zakon o maturi, 2007). Pred vpisom na 

želeno univerzo ima dijak na voljo dva roka za opravljanje mature. Prvi rok je ob koncu šole 

oziroma maja in junija, drugi rok pa je septembra. Za uspešno opravljanje mature mora biti 

dijak pozitiven pri vseh predmetih. 

Na državni ravni lahko dijaki izbirajo med naslednjimi izbirnimi maturitetnimi predmeti: 

angleščina, biologija, biotehnologija, ekonomija, elektrotehnika, filozofija, fizika, francoščina, 

geografija, glasba, grščina, informatika, italijanščina, italijanščina kot drugi jezik, kemija, 

latinščina, likovna teorija, madžarščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska 

gimnazija), materiali, mehanika, nemščina, psihologija, računalništvo, ruščina, slovenščina kot 

drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), slovenščina kot drugi jezik (gimnazija 

z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre), sociologija, 

sodobni ples, španščina, teorija in zgodovina drame in gledališče, umetnostna zgodovina, 

zgodovina (Splošna matura, Online). 

Posamezna šola v skladu s predmetnikom dijakom ponudi določene izbirne predmete. 

Izpitna znanja določena s predmetnim izpitnim katalogom za splošno maturo so izbor snovi po 

učnem načrtu predmeta in praviloma znanje trdnejše vrednosti. Znanje ocenjeno pri splošni 
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maturi je osnova za uspešnost kandidatov pri nadaljnjem izobraževanju. S svojimi rezultati 

mora biti splošna matura primerljiva glede na različne ravni šolskega sistema in tudi na 

mednarodni ravni. (Matura, Online) 

 

2 Izbirni predmeti Drugogimnazijcev 

Dijaki II. gimnazije Maribor opravljajo maturo iz naslednjih izbirnih predmetov: francoščina, 

nemščina, španščina, fizika, kemija, biologija, zgodovina, geografija, sociologija, filozofija, 

psihologija, ekonomija in umetnostna zgodovina. 

 

2.1 Izbirni predmeti glede na spol 

Zanimalo me je, ali obstaja razlika med spoloma glede izbire maturitetnih predmetov. Opravila 

sem analizo po prijavah k maturitetnim predmetov v spomladanskem roku v zadnjih štirih 

šolskih let, za opravljanje mature v letu 2020 pa sem pregledala prijave dijakov 4. letnika k 

izbirnim predmetom na šoli. V tabeli je zapisano število dijakov po spolu, ki imajo izbran 

predmet, in izračunan odstotek dijakov glede na spol. To pomeni, da me je zanimalo, kolikšen 

odstotek fantov in kolikšen odstotek deklet je izbral določen predmet. Iz podatkov lahko 

razberemo tudi, ali je opazen trend naraščanja ali upadanja izbire določenega predmeta. 

Če primerjamo vsa štiri leta, je opazen trend upadanja pri družboslovnih predmetih 

(geografija, zgodovina in sociologija). Leta 2016 je imelo geografijo na maturi 41,1 % dijakov, 

lani je takih dijakov bilo 23,6 %, v letu 2020 jih bo zgolj 14,4 %. Zgodovino je leta 2017 imelo 

21,3 % dijakov, lani 17,8 %, letos pa bo takih dijakov 12,6 %. Izbira sociologije se je z 12 % 

kandidatov leta 2016 zmanjšala na 5,7 %. 

Število kandidatov se manjša tudi pri nemščini – tako na osnovni kot višji ravni. Leta 2016 je 

nemščino na osnovnem nivoju opravljalo 11,4 % dijakov, leta 2018 8,7 %, leta 2020 pa bo takih 

dijakov 4,6 %. Angleščino na višji ravni je leta 2016 imelo 45,5 % dijakov. Naslednja tri leta se 

je odstotek gibal med 40 in 41 %, v letu 2020 pa bo angleščino na višji ravni opravljala več kot 

polovica dijakov (52,3 %). Matematiko na višji ravni ima vsa leta približno tretjina maturantov. 

Največji poskok je opazen pri psihologiji. Leta 2016 je psihologijo izbralo 12 % dijakov, leta 

2018 je teh dijakov bilo enkrat več (24,6 %), leta 2020 pa bo takih dijakov kar 29,3 %. 
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Naraščanje lahko opazimo tudi pri biologiji; leta 2016 je maturo iz biologije opravljala petina 

dijakov, leta 2018 četrtina dijakov, leta 2020 pa bo takih dijakov 31,0 %. Kemijo je leta 2016 

izbralo 31,7 % dijakov, leta 2019 39,1 %, letos bo takih kandidatov 36,8 %. Kandidatov pri fiziki 

je bilo v zadnjih treh letih med 20 in 22 %, v letu 2020 pa bo maturo iz fizike opravljala slaba 

tretjina dijakov (31,6 %). 

Pri filozofiji, ekonomiji, umetnostni zgodovini, španščini in francoščini v teh letih ni opaziti 

večjih razlik. 

Ugotoviti sem želela tudi, ali je obstaja razlika med spoloma glede izbire maturitetnih 

predmetov. Opazimo, da fantje v primerjavi z dekleti pogosteje opravljajo matematiko na višji 

ravni. Leta 2017 je matematiko na višjem nivoju imelo 44,9 % fantov in 26,6 % deklet. Naslednji 

dve leti je bil odstotek podoben, letos pa bo matematiko na višjem nivoju opravljalo 36,1 % 

fantov in 27,4 % deklet. Angleščino na višjem nivoju bo letos opravljalo 47,5 % fantov in 54,9 

% deklet, pretekla leta ni bilo opaznih razlik. Španščino in francoščino skoraj v celoti izbirajo 

dekleta. Nemščino v zadnjih štirih letih večkrat izberejo dekleta kot fantje.  

Če pogledamo stanje pri naravoslovnih predmetih, opazimo, da biologijo v približno enaki meri 

izbirajo tako fantje kot dekleta. Zanimivo je, da ima izbirni predmet kemija v povprečju okrog 

10 % več fantov kot deklet. Prav tako ima občutno več fantov kot dekleta izbirni predmet fizika. 

Tako je npr. leta 2016 fiziko imelo 42,9 % fantov in 10 % deklet, leta 2019 39,2 % fantov in 10 

% deklet. V letošnjem letu beležimo porast kandidatov pri fiziki, saj jo je izbralo več kot 

polovica fantov (54,1 %) in petina deklet. 

Pri zgodovini in geografiji med spoloma ni pomembnih razlik. Medtem ko psihologijo in 

sociologijo večinoma izbirajo dekleta, se za ta izbirni predmet odloči okoli 9 % fantov, število 

deklet pa vsako leto narašča. Leta 2016 je maturo iz psihologije opravljalo 20 % deklet, leta 

2020 jih bo 39,8 %. Sociologijo so v zadnjih štirih letih izbrali samo štirje fantje.  

Filozofijo večkrat izberejo fantje; razen leta 2016 in 2020, ko jo je imelo več deklet. Ekonomija 

je predmet, ki je tudi pogostejša izbira za fante kot dekleta. Leta 2016 je ekonomijo izbralo 

16,9 % fantov in 6,7 % deklet, leta 2018 pa 15,5 % fantov in 5,4 % deklet. Pri nas opravljajo 

maturo tudi iz umetnostne zgodovine, za katero se odloči več deklet kot fantov. Leta 2019 je 

umetnostno zgodovino izbralo pet fantov, v ostalih letih pa eden oz. noben fant. 
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Tabela 1: Prijave dijakov II. gimnazije k predmetom splošne mature med šolskimi leti 

2015/16 in 2019/2020 po spolu 

 

 

Ker je pri nekaterih predmetih opazen upad izbire pri naših dijakih, me je zanimalo število 

prijavljenih kandidatov k spomladanskemu roku mature na državni ravni. Gibanje števila 

prijavljenih dijakov na državni ravni po letnih poročilih (Letno poročilo – Splošna matura 2016, 

Predmet Fantje (77; 

100 %)

Dekleta 

(90; 100%)

Skupaj 

(167; 

100%)

Fantje (69; 

100 %)

Dekleta 

(109; 

100%)

Skupaj 

(178; 

100%)

Fantje (71; 

100%)

Dekleta 

(112; 100 

%)

Skupaj 

(183; 100 

%)

Fantje (74; 

100%)

Dekleta 

(100; 

100%)

Skupaj 

(174; 

100%)

Fantje (61; 

100 %)

Dekleta 

(113; 

100%)

Skupaj 

(174; 

100%)
25 27 52 31 29 60 24 35 59 19 26 45 22 31 53

32,5% 30,0% 31,1% 44,9% 26,6% 33,7% 33,8% 31,3% 32,2% 25,7% 26,0% 25,9% 36,1% 27,4% 30,5%
35 41 76 29 44 73 30 45 75 28 42 70 29 62 91

45,5% 45,6% 45,5% 42,0% 40,4% 41,0% 42,3% 40,2% 41,0% 37,8% 42,0% 40,2% 47,5% 54,9% 52,3%
7 12 19 4 14 18 6 10 16 3 13 16 0 8 8

9,1% 13,3% 11,4% 5,8% 12,8% 10,1% 8,5% 8,9% 8,7% 4,1% 13,0% 9,2% 0,0% 7,1% 4,6%
10 3 13 3 6 9 1 5 6 1 1 2 3 3 6

13,0% 3,3% 7,8% 4,3% 5,5% 5,1% 1,4% 4,5% 3,3% 1,4% 1,0% 1,1% 4,9% 2,7% 3,4%
14 20 34 20 29 49 17 30 47 23 29 52 13 41 54

18,2% 22,2% 20,4% 29,0% 26,6% 27,5% 23,9% 26,8% 25,7% 31,1% 29,0% 29,9% 21,3% 36,3% 31,0%
27 26 53 24 26 50 33 33 66 30 38 68 27 37 64

35,1% 28,9% 31,7% 34,8% 23,9% 28,1% 46,5% 29,5% 36,1% 40,5% 38,0% 39,1% 44,3% 32,7% 36,8%
33 9 42 22 14 36 24 15 39 29 10 39 33 22 55

42,9% 10,0% 25,1% 31,9% 12,8% 20,2% 33,8% 13,4% 21,3% 39,2% 10,0% 22,4% 54,1% 19,5% 31,6%
9 15 24 15 23 38 14 25 39 13 18 31 8 14 22

11,7% 16,7% 14,4% 21,7% 21,1% 21,3% 19,7% 22,3% 21,3% 17,6% 18,0% 17,8% 13,1% 12,4% 12,6%
32 37 69 32 38 70 20 30 50 19 22 41 11 14 25

41,6% 41,1% 41,3% 46,4% 34,9% 39,3% 28,2% 26,8% 27,3% 25,7% 22,0% 23,6% 18,0% 12,4% 14,4%
2 18 20 7 21 28 5 40 45 6 26 32 6 45 51

2,6% 20,0% 12,0% 10,1% 19,3% 15,7% 7,0% 35,7% 24,6% 8,1% 26,0% 18,4% 9,8% 39,8% 29,3%
2 18 20 0 10 10 2 12 14 0 11 11 0 10 10

2,6% 20,0% 12,0% 0,0% 9,2% 5,6% 2,8% 10,7% 7,7% 0,0% 11,0% 6,3% 0,0% 8,8% 5,7%
6 6 12 2 7 9 7 5 12 8 9 17 4 15 19

7,8% 6,7% 7,2% 2,9% 6,4% 5,1% 9,9% 4,5% 6,6% 10,8% 9,0% 9,8% 6,6% 13,3% 10,9%
13 6 19 13 11 24 11 6 17 10 9 19 15 9 24

16,9% 6,7% 11,4% 18,8% 10,1% 13,5% 15,5% 5,4% 9,3% 13,5% 9,0% 10,9% 24,6% 8,0% 13,8%
0 7 7 1 11 12 1 10 11 5 8 13 0 4 4

0,0% 7,8% 4,2% 1,4% 10,1% 6,7% 1,4% 8,9% 6,0% 6,8% 8,0% 7,5% 0,0% 3,5% 2,3%
0 7 7 0 6 6 0 5 5 0 4 4 2 4 6

0,0% 7,8% 4,2% 0,0% 5,5% 3,4% 0,0% 4,5% 2,7% 0,0% 4,0% 2,3% 3,3% 3,5% 3,4%
0 3 3 0 2 2 0 3 3 0 4 4 1 3 4

0,0% 3,3% 1,8% 0,0% 1,8% 1,1% 0,0% 2,7% 1,6% 0,0% 4,0% 2,3% 1,6% 2,7% 2,3%
Francoščina

Matura 2020 (predvidevanje)

Filozofija

Ekonomija

Umetnostna 

zgodovina

Španščina

Fizika

Zgodovina

Geografija

Psihologija

Sociologija

Angleščina+

Nemščina

Nemščina+

Biologija

Kemija

Matura 2017 Matura 2018 Matura 2019Matura 2016

Matematika+
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Letno poročilo – Splošna matura 2017 in Letno poročilo – Splošna matura 2018, Online) 

Državnega izpitnega centra je prikazano v tabeli 2. 

 

Tabela 2: Število kandidatov na spomladanskem roku splošne mature 2016–2018 po 
nekaterih izbirnih predmetih 

 Matura 2016 Matura 2017 Matura 2018 

Geografija 2059 1725 1637 

Zgodovina 1082 1095 1223 

Psihologija 1522 1541 1508 

Sociologija 962 806 741 

Ekonomija 290 222 221 

Kemija 1629 1471 1400 

Biologija 1098 1100 993 

Fizika 1210 1225 1182 

 

Upad števila kandidatov opazimo pri geografiji, sociologiji in kemiji. Pri zgodovini število 

kandidatov rahlo narašča, pri ostalih predmetih pa je število kandidatov med leti 2016 in 2018 

podobno. Če primerjamo upad oz. porast kandidatov glede na državno raven in našo 

gimnazijo, je opazna razlika pri psihologiji, kjer pri nas število kandidatov strmo raste, na 

državni ravni pa ostaja enako. Prav tako pri nas raste število kandidatov, ki si izberejo fiziko 

ali/in biologijo (na državni ravni pa ni zaznati večje spremembe pri teh predmetih). Razlika je 

tudi pri kemiji; na naši šoli beležimo porast števila kandidatov, medtem ko je na državni ravni 

zaznati upadanje. Razliko opazimo tudi pri zgodovini, kjer na državni ravni število dijakov rahlo 

raste, na naši šoli pa je v zadnjih dveh letih opazen upad. 

 

2.2 Dejavniki pri odločitvi za izbirne predmete 

Na odločitev, katere izbirne predmete bo dijak opravljal na maturi, vpliva veliko dejavnikov. 

Nekateri določen predmet potrebujejo zaradi vpisnih pogojev za nadaljnji študij, drugi si 

predmet izberejo zaradi zanimanja za predmet, ker jim je snov všeč, si jo hitreje zapomnijo. 
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Na odločitev za predmet lahko vpliva tudi »všečnost«, strokovnost profesorja, morda celo 

vpliv prijateljev oz. priporočilo znancev, staršev, starejših maturantov. 

Državni izpitni center vsako šolsko leto izvaja anketiranje, kjer maturante med drugim 

sprašujejo tudi po dejavnikih pri odločitvi za izbirne predmete na maturi. V izbor so dijakom 

ponujeni: dobra ocena, nadaljnji študij, nezahtevnost predmeta, predhodna priporočila, 

profesor, splošna razgledanost in zanimanje za predmet (Analiza anketnega vprašalnika za 

dijake 2017, Analiza anketnega vprašalnika za dijake 2018, Online). 

Dijaki so lahko izmed navedenih dejavnikov izbrali po dva za izbirni predmet 1 in po dva za 

izbirni predmet 2, imeli pa so tudi možnost, da dejavnike, ki so vplivali na odločitev za izbirne 

predmete, zapišejo sami. Po zadnjih podatkih (l. 2018) so na državnem izpitnem centru 

ugotovili, da največ dijakov izbere maturitetni predmet zaradi zanimanja za predmet (leta 

2018: 35,4 %; leta 2017: 37,0 %; leta 2016: 37,0 %; leta 2015: 36,6 %), sledijo nadaljnji študij 

(leta 2018: 19,5 %; leta 2017: 20,8 %; leta 2016: 21,5 %; leta 2015: 20,4 %), splošna 

razgledanost (leta 2018: 11,0 %; leta 2017: 11,9 %; leta 2016: 11,1 %; leta 2015: 12,4 %), dobra 

ocena (leta 2018: 10,7 %; leta 2017: 9,0 %; leta 2016: 10,0 %; leta 2015: 9,9 %), profesor (leta 

2018: 10,0 %; leta 2017: 9,3 %; leta 2016: 9,1 %; leta 2015: 8,9 %), nezahtevnost predmeta 

(leta 2018: 8,4 %; leta 2017: 7,0 %; leta 2016: 7,0 %; leta 2015: 7,1 %) in predhodna priporočila 

(leta 2018: 5,0 %; leta 2017: 4,9 %; leta 2016: 3,7 %; leta 2015: 4,1 %) (Prav tam). 

 

2.2.1 Dejavniki izbire med dijaki II. gimnazije 

Opravila sem raziskavo, s katero sem želela izvedeti, kateri dejavniki so tisti, ki imajo največji 

vpliv na izbiro predmetov na splošni maturi. Zanimalo me je, ali pri tem prihaja do kakšnih 

razlik med spoloma. V ta namen sem opravila spletno anketiranje bodočih maturantov. V 

vzorec sem vključila vse bodoče dijake 4. letnika, tj. 174. Vprašalnik je izpolnilo 86 dijakov oz. 

slabih 50 %. Od tega je bilo 22 fantov (25,6 %) in 64 deklet (74,4 %). Razmerje med fanti in 

dekleti 4. letnika na šoli je 35 % fantov in 65 % deklet. Glede na to, da sem anketiranje 

opravljala v začetku meseca julija, ko so dijaki bili na počitnicah, sem z odzivom zadovoljna. 

Dijake sem najprej vprašala, koliko predmetov imajo izbranih na višjem nivoju. Največ (45,4 

%) jih ima izbran en predmet na višjem nivoju. Slaba četrtina dijakov ima na višjem nivoju dva 

predmeta – med temi je malenkost več anketiranih fantov kot deklet (Ž = 23,4 %, M = 27,3 %). 
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Ker je za nadaljnji študij pogosto kot vpisni pogoj določen naravoslovni predmet na maturi, 

me je zanimalo, koliko dijakov II. gimnazije ima izbran naravoslovni predmet. Kar 95,5 % 

anketiranih fantov in 81,2 % anketiranih deklet bo maturo opravljalo iz naravoslovnega 

predmeta. Pri razlogih, zakaj so izbrali naravoslovni predmet, lahko opazimo razliko med 

spoloma; 71,4 % fantov in le 42,3 % deklet je naravoslovni predmet izbralo zaradi interesa, 

zanimanja za predmet; kar 44,2 % deklet in samo 14,3 % fantov pa je kot razlog navedlo 

nadaljnji študij. Nekaj dijakov je izbralo odgovor drugo, kjer so zapisali, da so naravoslovni 

predmet izbrali zato, ker še ne vedo, kaj bodo študirali in si tako puščajo več odprtih možnosti, 

nekateri pa so zapisali, da so naravoslovni predmet izbrali zaradi obeh ponujenih dejavnikov 

(interes za predmet in nadaljnji študij). 

Želela sem ugotoviti, kateri so tisti najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na odločitev za 

izbirne predmete. Dijaki so tako ponujene dejavnike razvrstili po pomembnosti – od najbolj 

pomembnega (1) do najmanj pomembnega dejavnika (8). Izbire sem nato pretvorila v točke. 

Na grafu 1 je razvidno, koliko točk je dobil posamezen dejavnik. Dejavnik z najnižjim številom 

točk je za dijake najpomembnejši in ima največji vpliv na izbiro predmetov.  

 

 

Graf 1: Dejavniki pri odločitvi za izbirne predmete 

Dijaki 4. letnika II. gimnazije se tako za izbirne predmete najpogosteje odločijo na podlagi 

dobrih ocen pri predmetu in ker jim je predmet všeč ter jih zanima.  
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Oba dejavnika sta se uvrstila na prvo mesto po pomembnosti, saj sta dosegla enako število 

točk. Tesno jima sledi dejavnik nadaljnjega študija. Zanimivo je, da se je na četrto mesto uvrstil 

dejavnik predhodnega priporočila znancev, ki je po analizah Državnega izpitnega centra na 

zadnjem mestu. Dijakom je pomembno tudi, kaj jim svetujejo starši (peto mesto). Na zadnjih 

treh mestih so razvrščeni nezahtevnost predmeta, učitelja in prijatelje. Dijakom je tako 

najmanj pomembno, katere izbirne predmete so izbrali njihovi prijatelji. 

Na koncu me je zanimalo, ali prihaja pri dejavnikih do razlik med spoloma. Opazimo, da so 

fantom pri odločitvi pomembni drugi dejavniki kot dekletom. Pri fantih se je izkazalo, da je 

najpomembnejši dejavnik predhodno priporočilo znancev (pri dekletih je na petem mestu); 

sledita mu nadaljnji študij (tretje mesto pri dekletih) in nasvet staršev (sedmo mesto pri 

dekletih). Na četrto mesto uvrščajo nezahtevnost predmeta, šele nato sledijo zanimanje za 

predmet in dobre ocene pri predmetu. Fantom je najmanj pomembno, kateri učitelj predmet 

poučuje, kar so dekleta uvrstila na četrto mesto. Dekletom je najpomembnejše dvoje: da jih 

predmet zanima in da imajo pri predmetu dobre ocene. Oba dejavnika sta dosegla enako 

število točk. Sledi nadaljnji študij. Dekletom je najmanj pomembno, katere predmete so izbrali 

prijatelji. 

 

 

Graf 2: Dejavniki pri odločitvi za izbirne predmete glede na spol 
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Tabela 3: Dejavniki po spolu in mestu pomembnosti 

 
Fantje Pomembnost Dekleta Pomembnost 

Pri izbranih predmetih imam dobre 
ocene. 

105 6 258 2 

Izbrani predmeti me zanimajo in so 
mi všeč. 

105 5 258 1 

Všeč mi je učitelj, ki poučuje 
predmet. 

114 8 278 4 

Predmete potrebujem za vpis na 
želeno fakulteto. 

90 2 275 3 

Predmet/e je izbral/a tudi moj/a 
prijatelj/ica. 

110 7 303 8 

Tako so mi svetovali, predlagali 
starši. 

92 3 297 7 

Predhodna priporočila znancev. 82 1 296 5 

Nezahtevnost predmeta. 94 4 296 6 

 

 

3 Zaključek 

Na II. gimnaziji izvajamo program splošne gimnazije, kar pomeni, da dijaki 4. letnika opravljajo 

splošno maturo. Zanimalo me je, katere izbirne predmete si naši dijaki izbirajo na maturi, kaj 

vpliva na te odločitve in ali obstaja razlika med spoloma. Ugotovila sem, da si večina naših 

dijakov izbere vsaj en naravoslovni predmet; največ jih izbere kemijo, sledita biologija in fizika. 

V porastu je poleg naravoslovnih predmetov tudi psihologija. Naši dijaki se zadnja leta manj 

odločajo za geografijo, zgodovino in sociologijo. Pri izbiri fantov prevladuje predmet fizika, pri 

dekletih psihologija. Med dejavniki, ki vplivajo na odločitev glede izbirnih predmetov, je 

dijakom najpomembneje, da jih predmet zanima in da imajo pri predmetu dobre ocene. Pri 

tem se kažejo razlike med spoloma, saj so fantje kot najpomembnejši dejavnik postavili 

predhodno priporočilo znancev, sledita nadaljnji študij in nasvet staršev. Dekletom so enako 

pomembni zanimanje za predmet in dobre ocene. Sklepamo torej, da fantom mnenje drugih 

pomeni več kot dekletom. 
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Glede na to, da glede na spol ne prihaja do bistvenih razlik pri izbiri predmetov na splošni 

maturi, menim, da splošni gimnazijski program omogoča enake možnosti za razvoj fantov in 

deklet. Zanimivo bi bilo opraviti še analizo po spolu glede uspeha pri posameznem predmetu 

na maturi, ampak bi zato bila potrebna longitudinalna študija vsaj treh šolskih let. 
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Povzetek 

V članku predstavljam različne načine izobraževanja, ki so povezani z našo družino. Sem mati 

treh otrok, ki se izobražujejo v javni in waldorfski šoli. Sama sem učiteljica strokovno 

teoretičnih predmetov na srednji poklicni šoli že 24 let, opravila sem tudi izobraževanje za 

waldorfskega učitelja. Raziskovala sem temelje, ki so osnova za različne načine izobraževanja, 

in vplive, ki jih je imelo določeno izobraževanje na moje tri otroke. Ugotavljam, da je na prvem 

mestu osebnost in danosti otroka, ki nalagajo staršem veliko odgovornost, da izberejo sistem 

izobraževanja, ki najbolje podpre otroka. V vsakem sistemu so prednosti in slabosti, ki se 

dotikajo otroka kot posameznika ali skupine. Odločilno vlogo odigra učitelj, ki lahko sistem 

izboljša in poišče ter spodbudi v otroku najboljše ali pa mu naredi škodo. Ne glede na sistem 

so starši tisti, ki otroka najbolj poznajo in morajo v določenih »kriznih« situacijah skupaj z 

učiteljem otroku pomagati in mu biti vzgled. Delajmo po pameti in se odločajmo s srcem. Z 

zgledom otrokom nudimo znanje za boljši jutri. 

Ključne besede: waldorfsko izobraževanje, sistem javnih šol, družina, znanje, starševstvo  

Abstract 

In this article I will be diving into different school systems and the connection they have with 

our family. I am a mother of three children, who attended state and waldorf primary schools. 

I myself have been teaching theoretical subjets in vocational school for 24 years, and am also 

qualified to be a waldorf teacher due to a course. I have been researching the foundations 

which are the basis for the different ways of education and the consequences they had on the 

specific education of each one of my three children. The most crucial aspects with finding the 

best education for your child are in my opinion the child's personality, talents, and abilities, 

and it is the parent's responsibility to pick the school system that will be the best at supporting 

their child. The most crucial role is played by the teacher, who can bend the school system in 

a better way in awaken the best in the child, or they can fail at the task and cause a lot of 

damage. But despite the system it's the parent who should know the child the best and who 

has to step up in the 'critical' situations and help the child alongside with the teacher. We 

should work with our minds and decide with our hearts. Let us be a good role model for our 

children and strive for the better tomorrow with education. 

Key words: waldorf education, state scools, family, knowlege, parenting  
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1 Predstavitev teme 

Starši želimo najboljše svojemu otroku. Prav hitro se znajdejo pred odločitvijo, kateri vrtec, 

varstvo in kasneje šolo bi zbral za svojega otroka. Otroci so med seboj različni in kar je dobro 

za enega, je za drugega slabo in na tretjega sploh nima vpliva. Pri prvih dveh otrocih nisem 

imela možnosti izbire, zato sta obiskovala javno šolo v Žalcu. Po rojstvu tretjega otroka sem 

začela obiskovati izobraževanje za waldorfskega učitelja in se po razmisleku odločila, da hčer 

vpišem v waldorfsko šolo. Raziskala sem, kaj je osnova za waldorfsko izobraževanje in kaj za 

javni šolski sistem. Odločilni parameter je tudi osebnost otroka, ki vpliva na izbiro sistema 

izobraževanja. Kot mama, učiteljica v srednji poklicni šoli in z znanjem o waldorfski pedagogiki, 

bom v članku predstavila svoja razmišljanja, primerjave obeh sistemov in njihov vpliv na otroke 

ter celo družino. 

Prva waldorfska šola je bila leta 1919 ustanovljena v Stuttgartu. Ustanovila sta jo Rudolf 

Steiner in Emil Molt kot nedržavno in svobodno šolo. Leta 1907 je v razpravi Vzgoja otroka v 

luči duhovne znanosti opisal različne stopnje v razvoju otroka in opozarjal na pedagoške 

naloge, ki jih imajo pri tem starši in vzgojitelji. 

»Kdor zna pogledati globoko v življenje, se ob vseh pojavih današnjega časa ne bo mogel 

znebiti občutka, da naš čas ni dovolj oborožen za izzive, s katerimi se ljudje srečujemo. 

Marsikdo bi rad spreminjal življenje, ne pozna pa njegovih zakonov. Kdor bi rad dajal nasvete 

za prihodnost, ne sme biti zadovoljen samo s površnim poznavanjem življenja. Spoznati ga 

mora tudi v njegovih globinah.« (Rudolf Steiner, 2011, 7) 

Steiner pravi, da pri vzgoji ni potrebno postavljati zahtev in programov, temveč moramo 

poznati otrokovo naravo. Iz bistva odraščajočega človeka se nam bodo sama po sebi oblikovala 

stališča do vzgojnih vprašanj, zato si moramo ogledati skrivnosti človeške narave. Ob rojstvu 

otroka je fizično telo prepuščeno vplivom zunanjega sveta. Do menjave zob v sedmem letu 

ima človeško telo nalogo oblikovanja organov, seveda ti kasneje še rastejo, vendar samo v 

oblikah, ki so se razvile do tega časa. Kasneje je skoraj nemogoče popraviti, kar je vzgojitelj 

zamudil v času do sedmega leta. Do sedmega leta naj bi se otrok gibal in učil v bližnji okolici 

doma. Tudi prezgodnji intelektualni razvoj povzroči primanjkljaj na fini motoriki, saj danes 

veliko otrok obvlada računalniške operacije, ne zna pa si zavezati vezalk ali skrbeti za svojo 

higieno na stranišču. Otrok se v tem času uči s posnemanjem in z vzgledom. Nanj v tem času 
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ne vplivajo le fizični predmeti, prav tako vsa moralna in nemoralna, modra in neumna dejanja, 

ki jih otrok lahko vidi. Zato ne pridige ne pametni nasveti nimajo na otroka vpliva, pač pa tisto, 

kar otrok vidi. S tem prebujamo intelektualne in moralne sile. Temu obdobju sledi obdobje , 

ko govorimo o predanosti in avtoriteti. Občudovanje in spoštovanje sta sili, ki v nadaljevanju 

oblikujeta mladostnika. Tako sledimo z vzgojo otrokovemu razvoju, ne prehitevamo in za 

vsakega posameznika vemo, v kateri fazi se nahaja. V waldorfski šoli naj bi zato razrednik 

spremljaj otroka vseh devet let, ker ga tako najbolje spozna. Šele s spolno zrelostjo se 

mladostnik svobodno razvija in nanj vpliva vse, kar vzpodbuja razvoj abstraktnih predstav, 

presojanja in svobodnega razuma. Tako pride čas, ko je mladostnik zrel , da si o stvareh, o 

katerih se je učil, ustvari lasno mnenje, saj si je nabral dovolj snovi za primerjave in presojo. 

Tako mladostniki razvijajo zdrave moralne vrednote in z zanimanjem vstopajo v svet. O tem je 

Steiner govoril in predaval na začetku dvajsetega stoletja. Njegovi napotki in razmišljanja so 

tudi danes še kako uporabni pri vzgoji otrok. Vsekakor se moramo prilagajati času, v katerem 

živimo in modrosti združiti za boljši jutri. 

Ko sem razmišljala o temeljih javnega šolskega sistema, sem naletela na nekaj težav. Opravila 

sem pedagoško andragoško izobraževanje, vendar mi ta izobrazba ni dala odgovorov na 

vprašanja, zakaj se v nekem obdobju učiš ulomke, kako se približati najstniku, na kakšne načine 

lahko podajam učno snov. Zaradi teh in podobnih vprašanj me je pot popeljala na 

izobraževanje o waldorfski pedagogiki in antropozofiji. 

Na spletu sem našla cilje osnovnošolskega izobraževanja, ki so smiselno napisani, le da v ciljih 

ne najdem svojih otrok. 

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so: 

- zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, 

- vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja 

posameznika, 

- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v 

slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v 

italijanskem oziroma madžarskem jeziku, 

- vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika, 
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- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini 

Slovenije in njeni kulturi, 

- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, 

- vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 

spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti 

za življenje v demokratični družbi, 

- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za 

nadaljevanje šolanja, 

- pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in  

- ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči 

razsojanja, 

- razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije, 

- seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov, 

- omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

zakonitostmi razvoja, 

- razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško 

izražanje in 

- oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do 

naravnega okolja. (Uradni list RS, št. 12/1996) 

Tretja stvar, ki vpliva na izbiro šolskega sistema, je prav gotovo osebnost. Zgodovina 

psihologije osebnosti sega daleč nazaj vse do prvih teoretikov, kot so Hipokrat, Jean Martin 

Charcot, Sigmund Freud, Abraham Maslow in številnih drugih. 

Ko govorimo o osebnosti, mislimo tudi na vse naše številne lastnosti, ki jih v sebi vsakdo 

množino združuje. Osebnostne lastnosti človeka so trajne značilnosti, po katerih se med seboj 

prepoznavamo in razlikujemo. Osebnostne lastnosti, ki se pogosto pojavljajo skupaj, 

imenujemo tip osebnosti. Lastnosti razlikujemo po specifičnosti, ki sestavljajo strukturo 

osebnosti. Razlikujemo lastnosti: 

- temperamenta, 

- značaja, 

- sposobnosti,  

- umske sposobnosti in 
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- telesne zgradbe. 

Temperamenti je prevod iz latinščine in pomeni 'mešanica'. Pripisuje nam predvsem naš način 

obnašanja in čustvene inteligence. Lastnosti, kot so npr. hladnokrvnost, živahnost, silovitost, 

so primeri temperamenta. Hipokratova in Galenova tipologija osebnosti nam pove bistvo 

temperamenta. 

Pri značaju ne gre samo za način vedenja, ampak bolj za vsebino vedenja. Značajske lastnosti 

opazimo pri ocenjevanju, kadar ocenjujemo z moralnega in z etičnega vidika, kot npr: 

nesebičnost, poštenost, hrabrost, vestnost, ipd. Pri značajskih lastnostih pogosto ocenjujemo 

površno ali prenagljeno. Če nekdo dela ne opravi takoj, še ne pomeni, da je lenuh in če se 

nekdo glasno in dolgo pogovarja s sosedom, še ni opravljivec. Skratka, želim poudariti, da 

ugotavljanje značajskih lastnosti ni zanesljivo in je dokaj težavno. 

Lastnosti, ki najbolj vplivajo na naše dosežke in na naš uspešen način pri reševanju problemov 

in različnih nalog v vsakdanjem življenju in poslovnem svetu, so sposobnosti. Sem spadajo 

telesne sposobnosti, npr. moč, razne spretnosti in duševne sposobnosti, npr. sposobnost 

zaznavanja. Pomembne pa so tudi umske sposobnosti, ker med njih spadajo inteligenca in 

ustvarjalnost. Telesna zgradba zajema telesne značilnosti, telesni videz, držo in značilnosti 

posameznih delov telesa. Pri vsakem posamezniku se v značilen vzorec združujejo vse te 

lastnosti, kar predstavlja posameznikovo osebnost. (Musek, 1988, 20-22) 

 

2 Primerjava waldorfskega in javnega sistema 

izobraževanja 

Veliko razmišljam o vzgoji svojih otrok in otrok v šoli. Z lastnim izobraževanjem in s širokim 

pogledom na svet in na življenje sem optimistična in prihodnost je zame svetla in zanimiva s 

številnimi priložnostmi in izzivi. Ker največ naučimo z zgledom in s svojo življenjsko energijo, 

se mi to zdi eden od ključnih temeljev dobrega učitelja in vzgojitelja. Kako se v težkih 

življenjskih situacijah poberemo, kaj se iz doživetega naučimo, da smo človeški in navdušeni 

nad snovjo, ki jo podajamo, ni vezano na šolski sistem. Obstajajo dobri učitelji v obeh sistemih 

in marsikateremu učitelju mojih otrok sem hvaležna, da so prehodili skupaj nekaj poti. Želim 

si, da bi bilo možno dobro iz obeh sistemov združiti za boljši jutri naših otrok. 
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Dnevno ugotavljam, da se waldorfskega izobraževanja drži mnogo predsodkov, npr. da je to 

šola za otroke s posebnimi potrebami, da je cerkvena šola, da jo obiskujejo le vegetarijanci in 

da imajo otroci po zaključenem izobraževanjem probleme z vključitvijo v javni sistem. Nič od 

tega seveda ne drži. Velika večina otrok, ki jih poznam in ki so se po zaključenem waldorfskem 

izobraževanju (osnovnošolskem ali srednješolskem) vključili v javni sistem, so bili pri tem 

uspešni. Tu odigra vlogo tretja komponenta, to je osebnost otroka. Med izobraževanjem hčere 

v waldorfski šoli sem se naučila potrpljenja, saj kvalitetno znanje ne pride čez noč. Sedaj, ko 

počasi zaključuje šolanje (letos bo obiskovala deveti razred) ponosno opazujem njen napredek 

in njena znanja za življenje. Seveda se tega ne ocenjuje, ampak pride še kako prav. Odlično zna 

slediti navodilom, zvezki in delovne navade so vsako leto boljši, kar pa ne moram trditi za javni 

sistem. Njena pisava v prvem razredu je bila porazna, ampak z vztrajnimi vajami v fini motoriki 

(kvačkanje, pisanje z voščenkami, pletenje, šivanje...), je njena pisava postala urejena in 

skladna, njeni zvezki imajo že umetniško vrednost. S kvačkanjem in z ostalimi dejavnostmi ni 

izboljševala le fine motorike, ampak tudi vztrajnost in delovne navade. Na drugi strani pri sinu, 

ki obiskuje javno šolo, opažam, da ni pridobil zadostnih delovnih navad in ima kot srednješolec 

v gimnaziji resne probleme. Kot mama sem to opazila in sem sinu ponudila glasbeno šolo, ki 

mu je delno pomagala na tem področju z rednimi vajami na inštrumentu. Menim, da je vloga 

staršev biti prisoten pri odraščanju otroka in ne glede na sistem opazovati otroka in 

spremembe, ki jih doživlja, in se pravočasno odzvati in poiskati to, kar otrok potrebuje. Hči 

trenira umetnostno drsanje, kar v nižjih razredih ni v skladu z waldorfsko pedagogiko, vendar 

sem pri tem vztrajala, saj mi je psihologinja svetovala, naj nadaljuje zaradi primanjkljaja na 

motoričnem področju. Drsanje je postalo center njenega življenja, verjetno zaradi naporov in 

časa, ki ga vanj vlaga. Vse prevečkrat doživim, da starši prelagajo odgovornost na sistem 

izobraževanja na področjih, ki so del domače vzgoje. Vsekakor je potrebno sodelovanje in 

dobra komunikacija med starši, otrokom in učiteljem.  

Prednosti waldorfske šole: 

- učna snov izhaja iz razvoja otroka, 

- učijo se za življenje, 

- snov je medpredmetno povezana, 

- velik poudarek na vrednotah, 

- šolski sistem ni tako tog kot v javnih šolah, 
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- starši se aktivno vključujejo v dogodke na šoli, boljša komunikacija, 

- velik poudarek na umetniškem izražanju, 

- odlične šole v naravi, 

- spremlja se razvoj otroka (razrednik je več časa z otroki). 

Slabosti waldorfske šole: 

- slabša organiziranost, 

- slaba računalniška pismenost, 

- šolo je potrebno plačevati, 

- Waldorfska šola Savinja se še formira in ima začetniške težave.  

Javno šolo sta obiskovala starejša dva otroka. Pri obeh sem pogrešala razvijanje delovnih 

navad, doslednost in sledenje navodilom, kar sta nadoknadila predvsem z obšolskimi 

dejavnostmi kot so glasbena šola, ples ali šport. Velikokrat sem se spraševala, kako uspejo to 

reševati družine, ki tega finančno ne zmorejo in imajo otroci slabše učne sposobnosti. Ob 

pisanju članka sem vprašala hčer, kako bi se odločila, če bi imela možnost izbire? Rekla je, da 

bi si želela na waldorfsko šolo, saj bi tam sprejeli njeno umetniško naravo bolje, kot so jo v 

javnem sistemu in ne bi bila tako osamljena v šoli. Sedaj je študentka na likovni akademiji. 

Prednosti javne šole:  

- strukturiranost, 

- preglednost, 

- šolanje je brezplačno, 

Slabosti javne šole: 

- veliko balastnih vsebin, 

- neprimerne vsebine glede na starost otroka, 

- otrok je del celote, se ga ne obravnava kot posameznika, 

- zahteve po takojšnjih rezultatih, ne po trajnemu znanju, 

- okrnjeni umetniški predmeti, 

- pretirano spodbijanje tekmovalnosti, 

- slaba komunikacija, 

- slabo utrjevanje osnov (pisanja, računanja, branja, urejanja zapiskov), 

- učitelj je preobremenjen s pravili. 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 339 
 

Zelo sem vesela, da poučujem na poklicni šoli, saj lahko z odprtim kurikulum in s strokovnimi 

predmeti, ki so v veliki meri domena šole, v okviru aktiva prilagajamo snov in izdelke glede na 

otroke, ki jih imamo v razredu, novosti, nove projekte. Tako lahko naredijo veliko izdelkov in 

usvojijo znanje, ki jim ostane za življenje. Vsa znanja, ki sem jih dobila na izobraževanju za 

waldorfskega učitelja, uporabljam v javnem šolstvu.  

 

3 Zaključek 

V članku sem zbrala svoje misli, opažanja in ugotovitve glede javnega in waldorfskega šolskega 

sistema ter njihovega vpliva na moje otroke in družino. Najprej sem se vprašala, kaj želim za 

svoje otroke. Želim, da bi se razvili v zdrave, samostojne odrasle osebe, ki bi si znale oblikovati 

službeno in privatno življenje in v življenju tudi uživati. V manj prijetnih trenutkih v življenju ne 

obupati in iskati poti in rešitve iz nastale življenjske situacije. Za to potrebujejo znanje in 

spretnosti, ki jim ga nudi družina in šolski sistem. Kot mama se vedno sprašujem o odločitvah 

in poteh, ki jih zbiram za svoje otroke, zase in za družino.  Velikokrat se tudi sporečemo in 

glasno usklajujemo mnenja. Zavedam se, da vzgajam z zgledom. Trudim se ne moralizirati, 

temveč živeti to, kar govorim. Vsak dan se naučim kaj novega, veliko tudi od svojih in šolskih 

otrok, tako z izkušnjami oblikujem to, kar sem. Prav tako menim, da je šolski sistem tisti, ki bi 

se moral vsak dan kaj naučiti, znati pobrati vsa najboljša znanja in izkušnje, primere dobre 

prakse, gojiti vrednote. Ker smo učitelji in starši del šolskega sistema, je tudi naša odgovornost, 

da kaj storimo, ne le obtožujemo, sodimo in krivimo.  

Če bi waldorfskemu sistemu dodali malo organiziranosti in javnemu odvzeli malo 

tekmovalnosti ter vzpodbujali ustvarjalnost skozi umetniške predmete, bi dobili zmagovalno 

kombinacijo. Zato vas, dragi učitelji, nagovarjam, da delate po pameti in se odločate s srcem. 
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Povzetek 

Prispevek je obravnava nekaterih koroških pripovedk v 7. razredu pri pouku slovenščine, ki jo 

lahko uvedemo kot sodoben pristop k učenju literature. Sodobni pouk ne bi smel potekati le v 

učilnici, temveč se bi morali potruditi, da ga popestrimo po obravnavi določene učne enote 

tudi z odkrivanjem zanimivosti na terenu. Neposredno opazovanje, poslušanje avtohtone 

govorice, v našem primeru koroškega narečja, njihovih verzij pripovedk, ki so morda drugačne, 

kot so zbrane in zapisane v monografiji Koroške narodne pripovedke. Učenci se pri pouku 

seznanijo s pisnimi viri, ki pa jih na terenu popestrimo še z dragocenimi ustnimi viri ter po 

ekskurziji poustvarjamo z zbranim materialom s terena. 

 

Ključne besede: obravnava književnih besedil na terenu, pripovedka, poslušanje, avtohtona 

govorica, metode dela na terenu 

 

Abstract 

The article deals with some of the Carinthian tales in 7th grade in Slovene lessons, which can 

be introduced as a modern approach to learning literature. Modern teaching should not only 

take place in the classroom, but we should also strive to enrich it after considering a particular 

teaching unit, also by discovering the attractions in the field. Direct observation, listening to 

the indigenous language, in our case the Carinthian dialect, their versions of tales that may be 

different from those collected and recorded in the monograph of the Carinthian Folk Tale. The 

students are acquainted with written sources during the lessons, which are further enhanced 

with valuable oral resources on the field and after the excursion, we recreate the collected 

material from the field. 

 

Key words: reading literary texts in the field, narrative, listening, native language, fieldwork 

methods 
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1 Pripovedka 

V 7. razredu učenci po Učnem načrtu za slovenščino kot operativne cilje spoznavajo obvezna 

in v učnem načrtu predlagana oziroma druga književna besedila (v našem primeru pripovedke) 

po izbiri učitelja in učencev. (UN, 2011) 

Pripovedka, za katero se v etnologiji uporablja tudi izraz povedka, je kratka prozna literarna 

vrsta, ki je vsebinsko vezana na zgodovinske osebe ali dogodke, ki so spojeni z domišljijo. Po 

navadi je njen konec temačen. V njej nastopajo demonična-onostranska bitja in sile (npr. 

zmaji, velikani, hudič), hkrati pa ostaja povezana s konkretnimi kraji, osebami ali časom. (Kos, 

2009, str. 339) 

Podaja nam resnične ali vsaj verjetne dogodke (Stanonik, 1999, str. 261) z motivi iz napol 

realnega sveta in z liki, ki so lahko nestvarni, mitični ali pravljični, a povezani s konkretnim 

geografskim in socialnim okoljem ali postavljeni v točno določen zgodovinski čas. (Kos, 2001, 

str. 168) 

Struktura pripovedke je preprosta. Je kratka zgodba, ki se pogosto konča tragično, mračno ali 

s poučnim sporočilom. (Stanonik, 1999, str. 261) 

Pripovedka je torej neverjetna zgodba, ki je postavljena v realno, resnično okolje. (Kos, 2001, 

str. 168) Je bolj krajevno določena kot pravljica ali mit, ker je v njej književni prostor 

poimenovan s konkretnim zemljepisnim imenom. (Haramija, 2012, str. 23)  

Imeti mora vsaj eno resnično sestavino ali književni prostor, književni čas ali književno osebo. 

(Haramija in Batič, 2013, str. 48) 

Pripovedke velikokrat ostajajo vsebinsko odprte in ne dajejo vseh odgovorov na vprašanja, ki 

jih skozi pripoved zastavijo. Tudi formalno so odprte, saj pogosto ne gre za zaključeno zgodbo, 

temveč le za poročilo o nenavadnem, vznemirljivem, grozo vzbujajočem dogodku. (Goljevšček, 

1991, str. 42–43) 

Stanonikova (1999, str. 261–321) določi vrste povedk: bajčne, legendne, zgodovinske, 

razlagalne, socialne in šaljive. 

Bajčne pripovedke ali bajke so po tematiki najstarejše in razlagajo naravne nebesne ter 

zemeljske prikazni, nastanek sveta in elementarne nesreče. 
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Krščanske pripovedke ali legende so izmišljene zgodbice iz krščanskega življenja, govorijo o 

kaznovanju in spreobrnitvi, vanje so pogosto vpletene tudi pravljične prvine. 

Zgodovinskim pripovedkam dajejo časovni okvir zgodovinski dogodki ali jim posodijo resnične 

osebnosti. 

Razlagalne pripovedke pojasnjujejo lastnosti v naravi: pri človeku, živalih, rastlinah in neživi 

naravi. 

 

2 Sodobne učne metode 

Zelo preprosto je pouk za en dan spremeniti in šole ne dojemati kot nujno zlo, temveč poleg 

metod in oblik dela, ki jih uporabljamo pri pouku, spoznamo še druge plati, ki nam 

predstavljajo tudi šolo za življenje. Učenje je v preteklosti velikokrat pomenilo le zapomnitev 

določenih podatkov, danes pomeni učenje proces izgrajevanja in osmišljanja znanj. Učitelji se 

moramo zavedati, da nismo le posredovalci znanja, temveč tudi svetovalci, ki usmerjajo delo 

učencev. Enostransko pojmovanje učenja kot sprejemanja znanja in poučevanja lahko 

presežemo z metodami in oblikami dela, ki omogočajo interaktiven odnos tako med učenci 

kot tudi med učiteljem in učencem. Z uporabo takih metod in oblik dela spodbujamo 

povezovanje in konstruiranje že usvojenih znanj in izkušenj, zastavljanje vprašanj, samostojno 

razmišljanje, razvijajo se komunikacijske veščine in svetovalni odnos, občutek zaupanja. Učitelj 

s takim delom ustvarja pogoje, ki omogočajo, da so učenci aktivni na spoznavnem, čustvenem 

in socialnem področju. (Vodopivec, 2003, 5) 

 

2.1 Metoda dela na terenu ‒ ekskurzija 

Sodobne učne metode se v nasprotju s tradicionalnimi nanašajo na aktivno samostojno delo 

učencev pri pouku in domačem delu. Eden izmed načinov spoznavanja našega ustnega izročila 

je delo na terenu, kjer si lahko ogledamo muzeje, zbirke, drugo kulturno in naravno dediščino, 

med drugim pa tudi poslušamo avtohtono govorico, v našem primeru koroški govor oziroma 

koroško narečje. V ospredje pa vsekakor postavljamo metodi pripovedovanja in poslušanja. 
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2.2 Pripovedovanje in poslušanje 

Pripovedništva, ki se deli na dve temeljni skupini (pravljice in pripovedke), je po raziskavah M. 

Stanonik (1999) na Slovenskem vse manj. V pripovedi se težišče od ritma prevesi k 

dramatizaciji, ostrejša postane tudi meja med nosilcem slovstvene folklore in naslovnikom. 

Pripovedke (v folkloristiki imenovane tudi povedke) so bolj povezane z okoljem in podajajo 

resnične ali vsaj mogoče dogodke, imajo poučno jedro, zato v okviru slovstvene folklore 

pomenijo svojevrstno znanost. 

Slovenska pravljičarka L. Jenče (2006) v Zborniku simpozija slovenskih pravljičarjev pojasnjuje, 

da je bilo pripovedovanje in poslušanje zgodb poleg petja, plesa in iger že od nekdaj družaben 

dogodek. Živi govor izhaja iz človekovih izkušenj, sama pripoved pa iz njegovih sokov, čustev 

in misli. Ob poslušanju mu naslovniki sledijo do zadnje potankosti. 

L. Jenče (2006) poudarja, da pripovedovalci ljudskih pravljic in zgodb služijo besedi in da ljudski 

mojster verjame v pripoved, očara s pristnim ljudskim glasom, brez balasta, nepotrebnega 

olepševanja. Obenem opazuje, ali mu naslovnik sledi v pripovedi ali čuti z njim. V trenutku, ko 

pripovedovalec začne z Enkrat je bil … ali Je bila ena težka zima …, se zgodi, da naslovnik skupaj 

s pripovedovalcem začne potovanje v zgodbo. 

Tradicionalni ljudski pripovedovalec ni nosil posebnega kostuma, prav tako ni bil predpisan 

prostor pripovedovanja, saj ta dogodek nikoli ni bil vnaprej napovedan: po navadi se je zgodil 

sproščeno in spontano. Pripovedovalec je besedilo sproti spreminjal ali ustvarjal, stavkov ni 

znal na pamet, poznal je bistvo zgodbe. Hudomušno, nežno je pripovedoval otroškemu 

občinstvu, jih tolažil z besedami, po drugi strani pa odraslim pripovedoval drugače. S tem so 

otroke pripravljali na življenje in jih učili, kaj je prav in kaj ne ter skrbeli za rod in preživetje. 

Pripovedovali so v narečju, po domače, vse je bilo del življenja. Danes pa je živa nit stare, 

govorjene kulture ogrožena. (Stanonik, M. 1999,35) 

 

2.3 Potek in izvedba 

Moje korenine segajo na Koroško, natančneje v Slovenj Gradec. Že več kot deset let delam na 

OŠ Šmarje pri Jelšah. Vedno me je mikalo, da bi učence popeljala na temeljito poučno 

ekskurzijo na mojo »rodno grudo«, saj se mi je zdel ta del Slovenije z vidika naših šolskih 

popotovanj popolnoma zapostavljen. Njeni posebni prebivalci, njena govorica, čisto podeželje, 
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tradicionalni običaji in nenazadnje avtentična kulinarika so me vedno navdihovali. Pri brskanju 

po internetu in pregledovanju reklamne literature sem naletela na informacijo, da v bližini 

Slovenj Gradca, natančneje na Gmajni, ki je del vzpetine Rahtel, obstaja dežela škratov, kjer ti 

omogočijo, da doživimo pripovedovanje koroških pripovedk preko pripovedovalca, ki govori v 

narečju, obiskovalci pa temu prisluhnemo, ko se sprehajamo od neverjetnih maket iz papirja 

do lesenih kašč, kjer te nehote potegne v čas, daleč nazaj. Sama sem obiskala ta kraj in se 

nemudoma odločila, da učence 7. razredov, ki se po učnem načrtu srečujejo s pripovedkami, 

odpeljem tja. 

Dežela škratov je postavljena ob rob gozda. Ob prihodu pa nas je pot popeljala v škratov gozd, 

kjer so se nam pokazala zanimiva bajeslovna bitja. V škrata oblečen pripovedovalec pa nam je 

na vsaki postaji pripovedoval zgodbe iz starih časov. Videli smo povodnega moža pri ribniku, 

žitne škrate v kašči, ajdovsko deklico, rudnik vil, škopnika, divjo jago in druge. 

Učenci seveda na ekskurzijo niso prišli nepripravljeni. Že v razredu smo si razdelili naloge, in 

sicer smo začeli z opisi krajev, kjer nas je pot vodila na Koroško. Tako so učenci pripravili opis 

kraja Šentjur, Velenja, Mislinje in Slovenj Gradca. Te opise so predstavljali na avtobusu, ko smo 

se peljali skozi določen kraj. 

Prebrali smo seveda tudi nekaj koroških ljudskih pripovedk, ki jih je zbral in uredil Vinko 

Möderndorfer, tako da so učenci eno verzijo pripovedk že poznali. 

Že v šoli smo se dogovorili, da na ekskurzijo prinesejo pisala in beležke, uporabljali pa smo tudi 

snemalnike, saj smo posneli nekaj pripovedk, ki jih je pripovedoval škrat v škratovem gozdu.  

Učenci so vseskozi sodelovali in prisoten je bil timski duh.  

Po ekskurziji smo se v naslednjih urah ukvarjali s poustvarjanjem koroških pripovedk. Ena 

skupina je zapisovala pripovedke, ki so si jih ob poslušanju zapomnili. Druga skupina je 

preučevala, če naletijo na spremenjene verzije med pripovedovano zgodbo na terenu in 

zgodbo v knjigi Koroške narodne pripovedke. Tretja skupina pa je posneto pripovedko 

prevajala v knjižno slovenščino. To delo je bilo morda najbolj zahtevno, saj je bilo 

pripovedovano besedilo narečno in slengovsko, zato je bilo potrebno sestaviti tudi slovarček 

neznanih besed. Pri tem sem jim lahko veliko pomagala in svetovala sama, saj izhajam iz tega 

narečnega okolja. 
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Naše delo smo na ogled postavili tudi v šolski knjižnici. 

 

 

Slika 1: Pripovedovanje škrata pri leseni kašči 

(Vir: lasten) 

 

3 Zaključek 

Pri izvedbi ekskurzije in poustvarjanju na temo Koroške narodne pripovedke smo uresničili in 

dosegli cilje iz učnega načrta. V našem primeru smo izbrali, brali in poslušali besedila lokalnih 

avtorjev in besedila, ki so povezana z aktualnimi dogodki. Učenci so besedila medbesedilno 

primerjali in vrednotili, prav tako so ugotavljali zgodovinsko, mitološko, domišljijsko ozadje 

razlagalne, zgodovinske pripovedke, vlogo bajeslovnih bitij in junakov v besedilu.  

Najpomembneje je, da so učenci delali v skupinah, saj so se tako ideje posameznikov 

povezovale in nadgrajevale. Pri našem delu je bilo izjemnega pomena, da smo se poslušali, 

slišali, gledali in videli. S tem smo popestrili vsakdanje običajno šolsko delo v razredu, ki ni bilo 

omejeno le na poustvarjanje v delavnicah, temveč so učenci svoje delo tudi predstavili na 

razstavi, kjer so prevzeli naloge vodenja mlajših učencev in staršev.  

Opisani način dela so učenci z zadovoljstvom sprejeli, bili so zelo aktivni in motivirani za delo, 

kar se je odražalo na boljšem poznavanju vsebine obravnavanih besedil. 

 

 

http://www.sc-celje.si/sdl/dogodki/Documents/2014-15/Obisk%20iz%20Finske/Obisk%20iz%20Finske.pdf
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Rezime 

Misija sistema obrazovanja u Srbiji u 21.veku je da osigura osnovni temelj života i razvoja 

svakog pojedinca, društva i države zasnovanog na znanju. Dugoročni razvoj obrazovanja 

uključuje ciljeve poput povećanja kvaliteta procesa i ishoda obrazovanja, maksimalni mogući 

obuhvat stanovništva na svim obrazovnim nivoima, usaglašavanje strukture obrazovanja sa 

razvojnim potrebama pojedinca, ekonomskim, kulturnim, javnim i drugim sistemima. Kada je 

u pitanju vizija razvoja srednjeg obrazovanja, strateški je cilj  povećanje učenika u tercijalnom 

obrazovanju s tim da upis u gimnazije dostigne nivo razvijenih zemalja EU 40-50%. Novina u 

obrazovnom sistemu  Srbije od 2017. godine je koncept učenja kroz rad, dualno obrazovanje, 

koje je involvirano u 33 obrazovna profila zaključno sa školskom 2018/2019 godine. 

 

Ključne reči:  obrazovni sistem, nivoi formalnog obrazovanja, dualno obrazovanje,   

                        obrazovanje odraslih 

 

 

Abstract 

The mission of the educational system in Serbia in the 21st century is to ensure the necessary 

foundation for life and development, which is based on knowledge, in each individual, society 

and state. Long-term development of education involves goals such as the increase in the 

quality of educational processes and outcomes, maximal possible portion of population at all 

education levels, balancing education structures and developmental needs of an individuals 

as well as economic, cultural, public and other systems. With regard to the vision of secundary 

education development, strategic goal is established to increase the number of students in 

tertiary education while reaching the UE standard of grammar school-enrolment which equals 

40-50%. Learning through application, dual education, is an innovation in Serbia as of 2017, 

which was applied to 33 educational profiles up until 2018/2019 school year. 

 

Key words: educational system, formal education levels, dual education, adult education  
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1 Struktura obrazovnog sistema u Srbiji 

Obrazovanje u Srbiji se odvija pod nadzorom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog 

razvoja Republike Srbije. Danas sistem obrazovanja obuhvata : 

 Predškolsko obrazovanje 

 Osnovno obrazovanje 

 Srednje obrazovanje  

 Visoko obrazovanje  

 Obrazovanje i obuke odraslih  

 

1.1 Osnovno obrazovanje 

Osnovno obrazovanje je obavezan deo ciklusa obrazovanja učenika i traje osam godina. 

Počinje od šeste ili sedme godine deteta i traje do 14-te ili 15-te godine. Na kraju 8. razreda 

učenici polažu završni ispit (mala matura) da bi završili osnovnu školu. 

Završni ispit procenjuje kompetencije stečene u osnovnoj školi i sastoji se od tri testa: 

 matematika; 

 maternji jezik i 

 kombinovani test (prirodne i društvene nauke). 

Konačni rezultati ispita su, zajedno sa prosečnom ocenom učenika, potrebni za upis u srednju 

školu, u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju. 

Drugi cilj završnog ispita je da proceni kvalitet rada škole i nastavnika, kao i trenutni status i 

napredak obrazovnog sistema. Svaka škola dobija izveštaj o rezultatima završnog ispita, koji 

se mogu koristiti za analizu povezanosti između tih rezultata i ocena učenika, za poređenje sa 

drugim školama, kao i za spoljašnju evaluaciju. 

Učenici koji žele da se upišu u posebne gimnazije (npr. matematičke ili filološke gimnazije) ili 

umetničke škole (npr. muzičke ili baletske škole) su dužni da polažu posebne prijemne ispite 

koji testiraju znanje i sposobnosti relevantne za željenu školu 

 

1.2 Srednje obrazovanje 

Srednja škola nije obavezna i traje od tri do četiri godine (razreda). Učenici obično upisuju 

srednju školu sa 15 godina, po završetku osnovne škole. 
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Završni ispit u osnovnoj školi je kriterijum za prijem, zajedno sa školskim postignućima učenika 

(prosek ocena) tokom osnovnog obrazovanja. Iako se uzima u obzir učenikov izbor škola, bolji 

rezultati završnog ispita i prosek ocena povećavaju verovatnoću upisa u željenu školu. 

 

1.2.1 Opšte srednje obrazovanje  

Opšte srednje obrazovanje u Srbiji traje četiri godine i obično mu sledi visoko obrazovanje jer 

učenici nakon završetka nisu kvalifikovani za tržište rada. Škole su najčešće besplatne javne 

škole, ali postoje i privatne i strane škole. Sistem opšteg srednjeg obrazovanja obuhvata: 

opšte gimnazije kao najčešći oblik opšteg srednjeg obrazovanja. Te škole mogu da budu 

prvenstveno usmerene na društvene ili prirodne nauke, ili podjednako i na jedne i na druge 

(opšti smer). Obično učenici u istoj gimnaziji mogu da odaberu smer koji im više odgovara. 

Neke gimnazije imaju dvojezičnu nastavu, što znači da se određeni broj časova odvija na 

stranom jeziku;.  

srednje škole za nadarene, za učenike sa jakom motivacijom, talentom, veštinama i znanjima 

u određenoj oblasti: 

Matematička gimnazija (upis od 12-te godine odnosno u 7. razredu osnovne škole), 

Filološka gimnazija, 

Sportska gimnazija 

Gimnazija specijalizovana za fiziku i 

Gimnazija specijalizovana za IKT nauke. 

Srednje škole za specijalno obrazovanje za učenike sa ozbiljnim teškoćama u učenju i/ili 

invaliditetom. 

 

1.2.2 Srednje stručno obrazovanje 

Srednje stručno obrazovanje u Srbiji traje tri ili četiri godine i priprema učenike za tržište rada. 

Iako Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja tvrdi da svi učenici koji su završili 

srednje obrazovanje imaju pristup visokom obrazovanju, najčešće ovo važi samo za učenike 

koji su završili četvorogodišnje programe, dok oni čije je školovanje trajalo tri godine imaju 

mogućnost posebnih kurseva za pristup visokom obrazovanju. Ipak, s obzirom na to da 

visokoškolske institucije autonomno odlučuju o uslovima upisa, neke institucije odlučuju da 

upišu učenike trogodišnjih srednjih škola bez dodatnih kvalifikacija. Neke od škola takođe 
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omogućuju jednogodišnju ili dvogodišnju specijalizaciju, šegrtovanje i druge oblike 

osposobljavanja (na primer, obuke odraslih). Učenici četvorogodišnje srednje škole mogu da 

nastave sa visokim obrazovanjem ako tako odluče. Te škole su uglavnom besplatne javne 

škole, ali ima i privatnih, kao i stranih škola. 

Srednje stručno obrazovanje obuhvata škole koje nude obrazovanje i specijalizaciju iz sledećih 

oblasti: 

poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, 

• geodezija i građevinarstvo, 

• ekonomija, pravo i administracija, 

• prirodne nauke i matematika, 

• elektrotehnika, 

• tekstilna i kožarska industrija, 

• lične usluge, 

• saobraćaj, 

• mašinstvo i obrada metala, 

• zdravlje i socijalna zaštita, 

• hemija, 

• geologija, rudarstvo i metalurgija, 

• šumarstvo i obrada drveta, 

• trgovina, ugostiteljstvo i turizam, 

• kultura, umetnost i odnosi sa javnošću (uključujući muzičke i baletske srednje škole za 

talentovane učenike. 

Prema sadašnjoj statistici u Srbiji je aktivno 165 obrazovnih profila u trogodišnjem i 

četverogorišnjem zanimanju u srednjim stručnim školama. Privatnih škola trenutno u Srbiji 

ima oko 60, od toga 15 osnovnih, a u gradu radu Beogradu je 28 privatnih srednjih škola. 

 

1.2.3 Obrazovanje i obuke odraslih 

Obrazovanje odraslih može da bude formalno i neformalno. 

Formalno obrazovanje odraslih namenjeno je osobama koje nisu završile školske programe 

opšteg ili stručnog obrazovanja. Ono se realizuje u redovnim osnovnim ili srednjim školama ili 

u školama specijalizovanim za obrazovanje odraslih. 
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Formalno obrazovanje je deo školskog sistema i sprovodi se u osnovnim i srednjim školama, . 

Najvećim delom ono je vrlo slično redovnom osnovnom i srednjem obrazovanju učenika 

(nastavni plan i program, metode podučavanja, ocenjivanje, dodeljivanje diploma itd.). Ipak, 

učinjena su neophodna prilagođavanja uzrasta učenika i njihovih mogućnosti, uključujući 

mogućnost ubrzanog završavanja školskog programa u odnosu na vreme koje je uobičajeno 

potrebno redovnim učenicima. Formalno obrazovanje odraslih namenjeno je osobama koje 

su propustile mogućnost da završe školske programe opšteg i stručnog obrazovanja.  

Neformalno obrazovanje, u koje se svrstavaju svi programi izvan školskog sistema, može 

obuhvatiti strukturalno različite vrste obuka (različito trajanje, različite ciljne grupe, teme itd.). 

Takva vrsta obrazovanja ne omogućava prelazak na viši nivo obrazovanja; ipak, učenicima 

obezbeđuje sticanje veština, znanja i sposobnosti ključnih za profesionalni razvoj, što se 

dokumentuje diplomom koja služi kao dokaz o stečenim kvalifikacijama. Neformalno 

obrazovanje odraslih namenjeno je osobama koje su delimično ili potpuno završile formalno 

obrazovanje a koje žele da unaprede svoje veštine ili da se prekvalifikuju u drugo zanimanje. 

Prema Zakonu o obrazovanju odraslih, obrazovanje odraslih je deo obrazovnog sistema Srbije, 

a njegova svrha je da odraslima obezbedi kontinuirano sticanje kompetencija i kvalifikacija 

koje su ključne za njihovo zapošljavanje, profesionalni razvoj i društveno odgovorno 

ponašanje. 

Kako se navodi u Zakonu o obrazovanju odraslih, ciljevi obrazovanja odraslih u Srbiji su: 

poboljšanje obrazovne strukture i unapređivanje mogućnosti zapošljavanja stanovništva;  

stvaranje osnove za društveno-ekonomski razvoj Republike Srbije; 

povećanje profesionalne mobilnosti i fleksibilnosti radno aktivnog stanovništva;  

smanjenje siromaštva, ostvarivanje jednakosti, socijalne uključenosti i međugeneracijske 

solidarnosti; 

unapređivanje kvaliteta života – ličnog, porodičnog, prirodnog i socijalnog okruženja; 

razvoj demokratije, interkulturalnosti i tolerancije; 

integracija u evropski društveni i ekonomski prostor uvažavanjem evropskih okvira 

obrazovanja. 

 Formalno obrazovanje odraslih zasniva se na odobrenom nacionalnom nastavnom planu i 

programu u sistemu osnovnog i srednjeg obrazovanja, kako je predviđeno Zakonom o 

osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i 
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Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Iako zasnovani na opšteprihvaćenom konceptu 

osnovnog i srednjeg obrazovanja, standardi postignuća za pomenute programe prilagođavaju 

se populaciji odraslih. Razlikuju se dve vrste programa: opšte formalno obrazovanje, čiji je cilj 

povećanje postignuća u osnovnim veštinama, i stručno formalno obrazovanje, koje 

obezbeđuje priznatu kvalifikaciju odraslim učenicima. 

 

Osim nadležnih ministarstava, državne ustanove odgovorne za pružanje, praćenje i 

unapređivanje obrazovanja i obuka odraslih u Srbiji su : 

Nacionalni prosvetni savet i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, koji su 

odgovorni za utvrđivanje standarda ključnih kompetencija u osnovnom i opštem srednjem 

obrazovanju odraslih; 

• Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Zavod za unapređivanje 

obrazovanja i vaspitanja, koji su odgovorni za utvrđivanje standarda stručnih kompetencija u 

srednjem stručnom obrazovanju odraslih, kompetencija stručnog usavršavanja i drugih vidova 

obrazovanja odraslih; 

• Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u okviru Zavoda za 

unapređivanje obrazovanja i vaspitanja), koji je odgovoran i za razvoj instrumenata za procenu 

prethodno stečenih kompetencija, za utvrđivanje standarda njihovog priznavanja i pripremu 

godišnjih planova obrazovanja odraslih. 

 

Zakonski, obrazovanje odraslih je regulisano Zakonom o osnovama sistema vaspitanja i 

obrazovanja (2013) i Zakonom o obrazovanju odraslih (usvojen 2013, primenjuje se od 2014.) 

Zakon o obrazovanju odraslih se bavi obrazovanjem odraslih u kontekstu celoživotnog učenja. 

Ovim zakonom je prvi put regulisano neformalno oobrazovanje, kao i predstavljena 

mogućnost sticanja kvalifikacija tokom celog života. 

Glavni pružaoci usluga su : 

Škole opšteg i stručnog obrazovanja i vaspitanja mogu biti redovne škole licencirane za rad sa 

odraslima ili škole specijalizovane za obrazovanje odraslih 

Javne službe su ustanove čiji je osnivač država i/ili jedinice lokalne samouprave, koje pored 

drugih ciljeva i aktivnosti nude neke oblike obuke za odrasle : 
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o Nacionalna služba za zapošljavanje sa filijalama u trideset gradova i opština širom Srbije 

nudi usluge karijernog vođenja, organizuje stručne prakse, obuke za prekvalifikaciju i druge 

vrste obuka za nezaposlene; 

o Centar za obrazovanje u Privrednoj komori Srbije nudi kontinuirano obrazovanje 

odraslih u oblasti poslovanja i preduzetništva; 

o Centri za profesionalni razvoj odraslih nalaze se u dvanaest gradova u različitim 

delovima Srbije. Njihove nadležnosti su: da prepoznaju potrebe tržišta rada i obrazovnih 

prioriteta, da sarađuju sa jedinicama lokalne samouprave i drugim relevantnim ustanovama i 

da predlažu programe obrazovanja odraslih i njihovo sprovođenje; 

o Nacionalna agencija za regionalni razvoj pruža različite vidove podrške za 

novoosnovana (start-up) privredna društva i preduzetnike na lokalnom nivou, uključujući 

profesionalni razvoj odraslih. 

• Javno priznati organizatori mogu biti nevladine organizacije, ustanove kulture, 

udruženja, karijerni centri, privatne škole ili druge ustanove koje su registrovane da sprovode 

programe obrazovanja, što znači da moraju da poseduju odobrenje Ministarstva prosvete, 

nauke i tehnološkog razvoja i da ispunjavaju standarde obrazovanja odraslih koje propisuje 

Zakon o obrazovanju odraslih. Kada su takvi standardi poštovani, ustanova stiče licencu koja 

mora da se obnavlja svake pete godine. U sistemu formalnog obrazovanja odraslih, polaznici 

programa osnovnog obrazovanja su osobe starije od 15 godina, a programa srednjeg 

obrazovanja osobe starije od 17 godina. 

 

U programima neformalnog obrazovanja odraslih polaznici moraju biti stariji od 18 godina. 

Ostali zahtevi se utvrđuju u konkretnim programima i mogu se razlikovati od slučaja do slučaja 

(na primer nezaposlenost, finansijsko stanje, starosna granica, prethodno iskustvo itd.). 

Neformalno obrazovanje odraslih uključuje sve obrazovne programe i programe obuke izvan 

školskog sistema. Definiše se kao organizovani proces učenja odraslih putem posebno 

razvijenih programa za sticanje znanja i veština neophodnih za profesionalni razvoj, što je 

preduslov za uspešno zapošljavanje i učešće u društvu.   

Programi neformalnog obrazovanja obuhvataju sledeće oblasti: 

• pismenost na maternjem jeziku i matematičku pismenost, 

• preduzetništvo i menadžment, 
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• medijsku pismenost, 

• nauku i tehnologiju, 

• računarsku pismenost, 

• strane jezike, 

• ekologiju i zaštitu životne sredine, 

• bazbednost na radu, 

• umetnosti, 

• građanska prava i 

• karijerno vođenje za potrebe unapređivanja veština traženja posla. 

Zavisno od predviđenih potreba tržišta rada, mogu se organizovati drugi programi kako bi se 

unapredile veštine i kvalifikacije polaznika. 

 

2 Dualno obrazovanje 

Dualno obrazovanje je deo sistema srednjeg obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku 

nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču, usavršavaju i izgrađuju znanja, 

veštine i sposobnosti i stavovi (kompetencije) u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i 

programom nastave i učenja. 

Poslodavac je pravno ili fizičko lice koje ispunjava propisane uslove za čenje kroz rad učenika 

u dualnom obrazovanju i čija delatnost omogućava ostvarivanje sadržaja propisanih 

odgovarajućim planom i programom nastave i učenja. 

“Učenje kroz rad” je organizovan proces tokom koga učenici, pod rukovodstvom i nadzorom 

instruktora u realnom radnom okruženju kod poslodavca, stiču kompetencije neophodne za 

efikasan i produktivan rad u odrađenom zanimanju ili grupi zanimanja. 

 

2.1 Principi dualnog obrazovanja 

1) dostupnost – jednaki uslovi za sve za kvalitetan pristup dualnom obrazovanju; 

2) relevantnost – usklađenost sa potrebama poslodavaca i tržišta rada; 

3) prohodnost – pristup različitim područjima rada u okviru istog nivoa obrazovanja i ka višim 

nivoima obrazovanja; 
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4) celoživotno učenje – omogućavanje obrazovanja i razvoja tokom celog života u svim 

oblastima života i rada; 

5) pravo izbora – sloboda izbora zanimanja i obrazovnog profila u okviru utvrđenih kriterijuma; 

6) jednake mogućnosti – sticanje obrazovanja bez obzira na pol, rasnu, nacionalnu, kulturnu, 

etničku i versku pripadnost, jezik, seksualnu orijentaciju, mesto boravka, materijalno stanje i 

druga lična svojstva; 

7) partnerstvo – saradnja organa državne uprave, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne 

samouprave, ustanova i drugih organizacija nadležnih za razvoj, obezbeđivanje i 

unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i zapošljavanja, naučno-istraživačkih 

organizacija, kao i socijalnih partnera – privredne komore, reprezentativnih udruženja, 

strukovnih udruženja poslodavaca, sindikata, udruženja građana i pojedinaca;  

8) profesionalnost i etičnost – odgovornost škola i poslodavaca za ostvarivanje ciljeva i 

principa dualnog obrazovanja i poštovanje ličnosti i dostojanstva svakog učenika; 

9) osiguranje kvaliteta – obezbeđivanje ostvarivanja potrebnih standarda u svim aktivnostima 

dualnog obrazovanja. 

 

2.2 Ciljevi dualnog obrazovanja 

1) obezbeđivanje uslova za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencija u skladu sa potrebama 

tržišta rada; 

2) obezbeđivanje uslova za dalje obrazovanje i celoživotno učenje; 

3) razvijanje preduzimljivosti, inovativnosti, kreativnosti, profesionalni i karijerni razvoj svakog 

pojedinca; 

4) obezbeđivanje uslova za lični, ekonomski i opšti društveni razvoj; 

5) razvijanje sposobnosti za timski rad i osećaj lične odgovornosti u radu; 

6) razvijanje svesti o važnosti zdravlja i bezbednosti, uključujući i bezbednost i zdravlje na radu; 

7) razvijanje sposobnosti samovrednovanja i izražavanja sopstvenog mišljenja kao i 

samostalnog donošenja odluka. 
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2.3 Obim i način učenja 

Obim učenja kroz rad kod poslodavca za obrazovne profile u trogodišnjem trajanju iznosi 

najmanje 50 odsto od ukupnog broja časova obaveznih stručnih predmeta propisanih planom 

nastave i učenja. 

Obim učenja kroz rad kod poslodavca za obrazovne profile u četvorogodišnjem trajanju iznosi 

najmanje 45 odsto od ukupnog broja časova obaveznih stručnih predmeta propisanih planom 

nastave i učenja. 

Učenje kroz rad kod poslodavca može da se vrši tokom čitave školske godine u periodu od 8 

do 20 časova, najduže osam sati dnevno odnosno najviše 35 sati nedeljno, u skladu sa planom 

i programom nastave i učenja. 

Učenje na radu se izvodi kod poslodavca u celosti. Deo učenja kroz rad može da se izvodi i u 

školskoj radionici ukoliko je to predviđeno planom i programom nastave i učenja odnosno 

ukoliko ga kod poslodavca nije moguće ostvariti u celini. 

Ukoliko se deo učenja kroz rad izvodi u školskoj radionici, škola mora posedovati materijal i 

opremu neophodnu za realizaciju dela učenja kroz rad koji nije mogao biti ostvaren kod 

poslodavca. 

U školi je dozvoljeno realizovati najviše 20 odsto od broja časova učenja kroz rad predviđenih 

planom i programom nastave i učenja. 

 

2.4 Uslovi koje poslodavac mora da ispuni radi izvođenja učenja 

      kroz rad 

1) obavljanje delatnosti koja omogućava realizaciju sadržaja učenja kroz rad propisane 

odgovarajućim planom i programom nastave i učenja; 

2) raspolaganje prostorom, opremom i sredstvima za rad u skladu pravilnikom o bližim 

uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava određenog obrazovnog profila; 

3) raspolaganje potrebnim brojem licenciranih instruktora skladu sa planom i programom 

nastave i učenja; 

4) obezbeđivanje primene mera bezbednosti i zdravlja na radu; 

5) da nad poslodavcem nije otvoren stečajni postupak ili pokrenut postupak likvidacije; 
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6) da odgovorno lice kod poslodavca nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela iz grupe 

krivičnih dela protiv: života i tela; sloboda i prava čoveka i građanina; prava po osnovu rada; 

časti i ugleda; polne slobode; braka i porodice; intelektualne svojine; imovine; privrede; 

zdravlja ljudi; opšte sigurnosti ljudi i imovine; bezbednosti računarskih podataka; ustavnog 

uređenja i bezbednosti Republike Srbije; državnih organa; pravosuđa; javnog reda i mira; 

pravnog saobraćaja; službene dužnosti; čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim 

pravom i Vojske Srbije. 

Zaključno sa školskom 2018/19. godinom u Srbiji se po model dualnog obrazovanja učenici 

školuju u 33 obrazovna profila: 

    1.Bravar-zavarivač                                                                           2.Električar    

    3.Elektromonter mreža i postrojenja                                          4.Industrijski mehaničar 

    5.Konobar                         6.Kuvar 

    7.Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje                8.Mesar   

    9.Mehaničar motornih vozila                    10.Modni krojač 

    11.Operater za izradu nameštaja                    12.Operater za preradu metala 

    13.Operater mašinske obrade                                                    14.Poslastičar  

    15.Operater u prehrambenoj industriji                   16.Pekar 

    17.Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina        18.Trgovac 

    19Tehničar za logistiku i špediciju                    20.Tehničar mehatronike 

    21.Turističko-hotelijerski tehničar                              22.Aviotehnčar 

                            23.Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje            

                            24.Operater osnovnih građevinskih radova 

                            25.Aviotehničar za vazduhoplov i motor 

                            26.Aviotehničar za elektroopremu i vazduhoplov 

                            27.Aviotehničar za elektronsku opremu vazduhoplova 

                            28.Mehatroničar za radarske sisteme 

                            29.Mehatroničar za raketne sisteme 

                            30.Mehatroničar za transportne sisteme aerodroma 

                            31.Tehničar vazdušnog saobraćaja 

                            32.Tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost 

                            33.Tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje 
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2.5 Zakon o dualnom obrazovanju 

"Službeni glasnik RS", broj 101 od 10. novembra 2017. 

I Osnovne odredbe 

Predmet zakona  

Član 1. 

Ovim zakonom uređuju se sadržaj i način ostvarivanja dualnog obrazovanja, uzajamna prava i 

obaveze učenika, roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika učenika, škole i poslodavca, 

materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika, kao i druga pitanja od značaja za dualno 

obrazovanje. 

Odredbe ovog zakona primenjuju se na deo srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja za 

obrazovne profile u trajanju od tri, odnosno četiri godine i specijalističkog obrazovanja, u 

skladu sa zakonom. 

Termini izraženi u ovom zakonu u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški 

i ženski rod lica na koje se odnose. 

 

ZNAČENJE POJMOVA 

Član 2. 

U smislu ovog zakona utvrđuju se sledeći pojmovi: 

1) „dualno obrazovanje” je model realizacije nastave u sistemu srednjeg stručnog 

obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad 

kod poslodavca, stiču, usavršavaju, odnosno izgrađuju znanja, veštine, sposobnosti i 

stavovi (u daljem tekstu: kompetencije) u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i 

programom nastave i učenja; 

2) „poslodavac” je pravno lice ili preduzetnik koji ispunjava propisane uslove za učenje 

kroz rad učenika u dualnom obrazovanju i čija delatnost omogućava ostvarivanje sadržaja 

propisanih odgovarajućim planom i programom nastave i učenja u dualnom obrazovanju 

(u daljem tekstu: plan i program nastave i učenja); 

3) „učenje kroz rad” je organizovan proces tokom koga učenici, pod vođstvom i nadzorom 

instruktora i koordinatora učenja kroz rad, u realnoj radnoj okolini kod poslodavca stiču 

kompetencije za rad u određenom zanimanju ili grupi zanimanja; 
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4) „instruktor” je lice zaposleno kod poslodavca, koje neposredno obezbeđuje da se 

tokom učenja kroz rad realizuju sadržaji propisani planom i programom nastave i učenja 

i odgovorno je da učenici steknu kompetencije propisane standardom kvalifikacije;  

5) „koordinator učenja kroz rad” je lice zaposleno u srednjoj stručnoj školi, odnosno 

nastavnik praktične nastave, koji u saradnji sa instruktorom planira, prati, realizuje i 

vrednuje ostvarivanje učenja kroz rad kod poslodavca; 

6) „plan realizacije učenja kroz rad” sadrži opis aktivnosti, mesto i dinamiku ostvarivanja 

učenja kroz rad i donosi se u saradnji škole i poslodavca. 

 

PRINCIPI DUALNOG OBRAZOVANJA  

Član 3. 

Dualno obrazovanje zasniva se na obavezi svih učesnika da se rukovode najboljim interesom 

učenika, u skladu sa sledećim principima: 

1) partnerstvo škole i poslodavca – saradnja i jasna podela obaveza i odgovornosti u 

obezbeđivanju kvalitetnog procesa učenja kroz rad; 

2) uspostavljanje socijalnog partnerstva na lokalnom nivou – uključenost svih 

zainteresovanih strana u proces planiranja, realizacije i praćenja efekata dualnog 

obrazovanja kroz utvrđeni institucionalni okvir; 

3) profesionalnost – uspostavljanje formalno-pravnog odnosa između učenika, 

poslodavca i škole u procesu obrazovanja; 

4) etičnost – poštovanje ličnosti i dostojanstva učenika i ostvarivanje ciljeva obrazovanja; 

5) osiguranje kvaliteta – koordinacija i uspostavljanje standarda na svim nivoima i 

praćenje efikasnosti dualnog obrazovanja; 

6) karijerno vođenje i zapošljivost – razvoj veština upravljanja karijerom i obezbeđivanje 

većih šansi za zapošljavanje; 

7) dostupnost – jednaki uslovi za sve za kvalitetan pristup dualnom obrazovanju; 

8) relevantnost – usklađenost s potrebama poslodavaca i tržišta rada; 

9) prohodnost – pristup različitim područjima rada u okviru istog nivoa obrazovanja i ka 

višim nivoima obrazovanja; 

10) celoživotno učenje – omogućavanje obrazovanja i razvoja tokom celog života u svim 

oblastima života i rada; 
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11) pravo izbora – sloboda izbora zanimanja i obrazovnog profila u okviru utvrđenih 

kriterijuma; 

12) jednake mogućnosti – obezbeđivanje jednakih uslova za sticanje obrazovanja, bez 

ikakve diskriminacije s obzirom na pol, rasnu, nacionalnu, kulturnu, etničku i versku 

pripadnost, jezik, seksualnu orijentaciju, mesto boravka, materijalno stanje, invaliditet i 

druga lična svojstva. 

Institucionalno partnerstvo i saradnja između ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja 

(u daljem tekstu: Ministarstvo), Privredne komore Srbije i Zavoda za unapređivanje 

obrazovanja i vaspitanja uspostavlja se radi sprovođenja dualnog obrazovanja na nacionalnom 

nivou. 

 

CILJEVI DUALNOG OBRAZOVANJA: 

Član 4. 

Ciljevi dualnog obrazovanja su: 

1) obezbeđivanje uslova za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencija u skladu s 

potrebama tržišta rada; 

2) doprinos jačanju konkurentnosti privrede Republike Srbije; 

3) obezbeđivanje uslova za zapošljavanje po završenom obrazovanju; 

4) obezbeđivanje uslova za dalje obrazovanje i celoživotno učenje; 

5) razvijanje preduzimljivosti, inovativnosti i kreativnosti svakog pojedinca radi njegovog 

profesionalnog i karijernog razvoja; 

6) obezbeđivanje uslova za lični, ekonomski i opšti društveni razvoj; 

7) razvijanje sposobnosti za timski rad i osećaj lične odgovornosti u radu; 

8) razvijanje svesti o važnosti zdravlja i bezbednosti, uključujući bezbednost i zdravlje na 

radu; 

9) razvijanje sposobnosti samovrednovanja i izražavanja sopstvenog mišljenja kao i 

samostalnog donošenja odluka; 

10) poštovanje međusobnih prava i obaveza učenika i poslodavca. 
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II Ostvarivanje dualnog obrazovanja 

PLANOVI I PROGRAMI NASTAVE I UČENJA 

Član 5. 

Osnov za donošenje planova i programa nastave i učenja predstavlja standard kvalifikacije koji 

utvrđuje sektorsko veće za određeni sektor rada, u skladu sa zakonom koji uređuje nacionalni 

okvir kvalifikacija. 

Na osnovu standarda kvalifikacije iz stava 1. ovog člana Zavod za unapređivanje obrazovanja i 

vaspitanja izrađuje predlog plana i programa nastave i učenja i dostavlja ga Ministarstvu.  

Plan i program nastave i učenja sadrži standard kvalifikacije, obavezne opšteobrazovne, 

obavezne stručne i izborne predmete. U okviru obaveznih stručnih predmeta nalaze se i 

predmeti koji se realizuju kao učenje kroz rad. Ishodi učenja utvrđeni za predmete koji se 

realizuju u okviru učenja kroz rad su osnova za izradu plana realizacije učenja kroz rad i deo su 

školskog programa. 

Ministar nadležan za poslove obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: ministar), uz 

prethodno pribavljeno mišljenje Nacionalnog prosvetnog saveta i Saveta za stručno 

obrazovanje i obrazovanje odraslih, donosi plan i program nastave i učenja. Standard 

kvalifikacije i plan i program nastave i učenja inovira se svakih pet godina, odnosno u kraćem 

roku ako potrebe privrede i tehnološkog razvoja to zahtevaju. 

 

OBIM, PERIOD I MESTO REALIZACIJE UČENJA KROZ RAD 

Član  6. 

Obim učenja kroz rad iznosi najmanje 20%, a najviše 80% časova od ukupnog broja časova 

stručnih predmeta, u skladu sa odgovarajućim planom i programom nastave i učenja. 

Učenje kroz rad realizuje se u skladu sa školskim kalendarom tokom školske godine u periodu 

8–20 časova, najduže šest sati dnevno, odnosno 30 sati nedeljno, u skladu s planom i 

programom nastave i učenja. 

Učenje kroz rad realizuje se u celosti kod jednog, odnosno više poslodavaca u skladu sa planom 

i programom nastave i učenja. Izuzetno od stava 3. ovog člana, deo učenja kroz rad može da 

se realizuje i u školi u skladu s planom i programom nastave i učenja, odnosno ukoliko ga kod 

poslodavca nije moguće ostvariti u celini. 
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U školi se realizuje najviše 25% časova učenja kroz rad predviđenih planom i programom 

nastave i učenja. 

 

UPIS UČENIKA 

Član 7. 

Struktura upisa učenika u srednje stručne škole po područjima rada za obrazovne profile u 

dualnom obrazovanju utvrđuje se u skladu s potrebama privrede i mogućnostima daljeg 

školovanja budućih učenika. 

Školska uprava u saradnji s nadležnim organom autonomne pokrajine sačinjava opštinski, 

odnosno gradski predlog plana upisa učenika u srednje škole. 

U pripremi plana upisa iz stava 2. ovog člana potrebno je obezbediti uslove za uključivanje 

učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i učenika iz osetljivih grupa.  

U izradi predloga plana upisa iz stava 2. ovog člana učestvuju i poslodavci, organizacija 

nadležna za poslove zapošljavanja prema sedištu lokalne samouprave, Privredna komora 

Srbije i druge zainteresovane strane, u skladu sa zakonom. Prilikom upisa u srednju školu, 

raspoređivanje učenika za učenje kroz rad vrše u saradnji učenik, roditelj, odnosno drugi 

zakonski zastupnik, poslodavac i škola. Način raspoređivanja učenika za učenje kroz rad 

propisuje ministar u saradnji s Privrednom komorom Srbije. 

 

KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE UČENIKA U DUALNOM OBRAZOVANJU 

Član 8. 

Škola podstiče i prati karijerni razvoj učenika. 

Škola formira tim za karijerno vođenje i savetovanje (u daljem tekstu: tim), u cilju jačanja 

veština upravljanja karijerom i donošenja promišljenih i odgovornih odluka o profesionalnoj 

budućnosti učenika. 

Tim čine predstavnici zaposlenih u školi, strukovnih udruženja, jedinice lokalne samouprave i 

poslodavaca, bez naknade. Sastancima tima mogu da prisustvuju i predstavnici roditelja, 

odnosno drugih zakonskih zastupnika učenika i učeničkog parlamenta. 

Tim sarađuje sa osnovnim školama, naročito u procesu planiranja upisa učenika u srednje 

škole. 

Bliže uslove o načinu rada, aktivnostima i sastavu tima propisuje ministar. 
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ODGOVORNOST UČENIKA, ŠKOLA I POSLODAVCA 

Član 9. 

U dualnom obrazovanju učenik pohađa nastavu u školi i uči kroz rad kod poslodavca, u skladu 

sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja. 

Škola je odgovorna za ostvarivanje plana i programa nastave i učenja u celosti. 

Škola ostvaruje deo plana i programa nastave i učenja koji se odnosi na teorijsku nastavu i 

vežbe i prati, u saradnji s poslodavcem, ostvarivanje dela plana i programa nastave i učenja 

koji se odnosi na učenje kroz rad kod poslodavca. 

Poslodavac ostvaruje deo plana i programa nastave i učenja koji se odnosi na učenje kroz rad. 

Poslodavac je odgovoran za sistematično i kvalitetno izvođenje učenja kroz rad u skladu sa 

standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja. 

Međusobni odnosi škole i poslodavca uređuju se ugovorom, u skladu sa ovim zakonom. 

 

ZAŠTITA PRAVA UČENIKA 

Član 10. 

Zaštita prava učenika u dualnom obrazovanju ostvaruje se u skladu sa zakonom kojim se 

uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, zakonom kojim se uređuje srednje 

obrazovanje i vaspitanje, zakonom kojim se uređuje oblast rada i zaštite na radu, propisima 

kojima se uređuje zabrana obavljanja opasnog rada za decu i ovim zakonom. 

Tokom učenja kroz rad kod poslodavca zabranjeni su diskriminacija učenika, fizičko, psihičko, 

socijalno, seksualno, digitalno i svako drugo nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje učenika, u 

skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja i drugim 

zakonom. 

 

USLOVI ZA IZVOĐENJE UČENJA KROZ RAD KOD POSLODAVCA 

Član 11. 

Uslovi koje poslodavac mora da ispuni radi izvođenja učenja kroz rad, su: 

1) obavljanje delatnosti koja omogućava realizaciju sadržaja učenja kroz rad propisane 

odgovarajućim planom i programom nastave i učenja; 
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2) raspolaganje prostorom, opremom i sredstvima za rad u skladu sa pravilnikom o bližim 

uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava određenog obrazovnog 

profila; 

3) raspolaganje potrebnim brojem licenciranih instruktora u skladu sa planom i 

programom nastave i učenja; 

4) obezbeđivanje primene mera bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zakonom; 

5) da nad poslodavcem nije otvoren stečajni postupak ili pokrenut postupak likvidacije; 

6) da odgovorno lice kod poslodavca i instruktor nisu osuđivani pravnosnažnom 

presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od 

najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, 

zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, krivična dela iz grupe krivičnih 

dela protiv polne slobode, protiv privrede, protiv službene dužnosti, protiv pravnog 

saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez 

obzira na izrečenu krivičnu sankciju, da nisu pravnosnažno osuđivani za prekršaj iz oblasti 

radnih odnosa i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 

7) da poslodavac nije pravnosnažno osuđivan za kaznena dela propisana zakonom kojim 

se uređuje sprečavanje zlostavljanja na radu. 

 

UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZVOĐENJE UČENJA KROZ RAD KOD POSLODAVCA 

Član 12. 

Proveru ispunjenosti uslova iz člana 11. ovog zakona vrši Privredna komora Srbije. 

Privredna komora Srbije obrazuje Komisiju za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje 

učenja kroz rad kod poslodavca (u daljem tekstu: Komisija) za obrazovni profil ili grupu 

obrazovnih profila. 

Komisija koja ima neparan broj članova u svom sastavu, pored stručnjaka za odgovarajuću 

oblast rada, obavezno ima i nastavnika iz oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja, 

inspektora rada i predstavnika Ministarstva. 

Članovi komisije svoj rad obavljaju bez naknade. 

Zahtev za proveru ispunjenosti uslova iz člana 11. ovog zakona poslodavac podnosi Privrednoj 

komori Srbije najkasnije do 30. septembra kalendarske godine koja prethodi školskoj godini u 

kojoj otpočinje obavljanje učenja kroz rad.Privredna komora Srbije, na predlog Komisije, 
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poslodavcu koji je ispunio sve propisane uslove, izdaje Potvrdu o ispunjenosti uslova za 

izvođenje učenja kroz rad (u daljem tekstu: Potvrda), u roku od 15 dana od dana prijema 

predloga Komisije. 

Privredna komora Srbije rešenjem utvrđuje da poslodavac ne ispunjava uslove za izvođenje 

učenja kroz rad i ovo rešenje je konačno u upravnom postupku. 

Ukoliko poslodavac prestane da ispunjava uslove propisane članom 11. ovog zakona, 

Privredna komora Srbije, na predlog Komisije, donosi rešenje o prestanku ispunjenosti uslova 

za izvođenje učenja kroz rad i ovo rešenje je konačno u upravnom postupku. 

Privredna komora Srbije vodi i redovno ažurira registar poslodavaca za koje je utvrđeno da 

ispunjavaju uslove za izvođenje učenja kroz rad. 

Registar iz stava 9. ovog člana vodi se kao jedinstvena elektronska baza podataka, a podaci iz 

registra objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Privredne komore Srbije. 

U registar iz stava 9. ovog člana, upisuju se podaci o registarskom broju Potvrde, nazivu i 

matičnom broju poslodavca, imenu, prezimenu i funkciji odgovornog lica kod poslodavca i 

broju i datumu rešenja o prestanku ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad. 

Troškove izdavanja potvrde, vođenja i upisa u registar iz stava 9. ovog člana, snosi Privredna 

komora Srbije. 

Organizacija, sastav i način rada Komisije, bliže se uređuju opštim aktom Privredne komore 

Srbije. 

Poslove provere ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad, izdavanja isprava iz st. 6–8. 

ovog člana i vođenja registra iz stava 9. ovog člana, Privredna komora Srbije obavlja kao 

poverene poslove. 

 

III  UGOVORI U DUALNOM OBRAZOVANJU 

Član 13. 

Međusobni odnos škole, poslodavca i učenika, odnosno roditelja ili drugog zakonskog 

zastupnika učenika, u dualnom obrazovanju uređuju se ugovorom. 

Međusobni odnos škole i poslodavca uređuje se ugovorom o dualnom obrazovanju, a 

međusobni odnos poslodavca i učenika, odnosno roditelja ili drugog zakonskog zastupnika 

učenika uređuje se ugovorom o učenju kroz rad. 
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FORMA UGOVORA 

Član  14. 

Ugovor o dualnom obrazovanju se zaključuje između škole i poslodavca, u pismenoj formi, 

najmanje na period od tri, odnosno četiri godine, u skladu sa planom i programom nastave i  

učenja. 

 

SADRŽINA UGOVORA 

Član 15. 

Obavezni elementi ugovora o dualnom obrazovanju su: 

1) naziv, sedište i matični broj poslodavca kao i registarski broj Potvrde; 

2) naziv i sedište škole; 

3) obrazovni profil koji je predmet ugovora; 

4) obaveza poslodavca da izvodi učenje kroz rad o sopstvenom trošku; 

5) obaveze škole u vezi sa realizacijom učenja kroz rad; 

6) obaveze poslodavca u vezi sa realizacijom učenja kroz rad; 

7) plan i program realizacije učenja kroz rad; 

8) mesto i vremenski raspored realizacije učenja kroz rad; 

9) maksimalan broj učenika koje škola može uputiti na učenje kroz rad; 

10) broj licenciranih instruktora koje poslodavac obezbeđuje za te potrebe; 

11) period trajanja ugovora; 

12) razlozi za prestanak važenja i za raskid ugovora; 

13) način rešavanja eventualnih sporova; 

14) datum i potpisi ugovornih strana. 

 

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O DUALNOM OBRAZOVANJU 

Član 16. 

Škola zaključuje ugovor o dualnom obrazovanju s jednim ili više poslodavaca koji ima Potvrdu, 

u cilju obezbeđenja uslova za ostvarivanje svih sadržaja učenja kroz rad definisanih određenim 

planom i programom nastave i učenja. 

Prilikom izbora poslodavca škola je u obavezi da se rukovodi najboljim interesom učenika. 
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Poslodavac, koji ispunjava uslove propisane članom 11. ovog zakona, može da zaključi ugovor 

o dualnom obrazovanju s jednom ili više škola. 

O zaključenom ugovoru iz stava 1. ovog člana škola obaveštava Ministarstvo najkasnije u roku 

od osam dana od dana zaključivanja ugovora. 

 

OBJAVLJIVANJE NA ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI 

Član 17. 

Škola i Privredna komora Srbije, najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o 

dualnom obrazovanju, objavljuju na svojoj zvaničnoj internet stranici osnovne informacije o 

planu i programu nastave i učenja i druge informacije od značaja za izvođenje učenja kroz rad. 

 

RASKID UGOVORA OD STRANE POSLODAVCA 

Član 18. 

Poslodavac raskida ugovor o dualnom obrazovanju ukoliko: 

1) je školi zabranjen rad ili je ukinuta u skladu sa zakonom; 

2) škola prestane da ispunjava propisane uslove za obrazovni profil u kom poslodavac 

realizuje učenje kroz rad; 

3) škola ne ispunjava obaveze predviđene ugovorom o dualnom obrazovanju; 

4) nastupe nepredviđene tehnološke, ekonomske ili organizacione promene kod 

poslodavca, koje sprečavaju, otežavaju ili bitno menjaju obavljanje delatnosti. 

 

RASKID UGOVORA OD STRANE ŠKOLE 

Član 19. 

Škola raskida ugovor o dualnom obrazovanju ukoliko: 

1) je doneto rešenje o prestanku ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad iz člana 

12. stav 8. ovog zakona; 

2) poslodavac ne ispunjava obaveze predviđene ugovorom o dualnom obrazovanju; 

3) poslodavac izvrši povredu zabrane iz člana 10. ovog zakona; 

4) poslodavac izvrši povredu prava učenika propisanih zakonom. 

Škola je dužna da bez odlaganja obavesti Ministarstvo o raskidu i razlozima za raskid ugovora 

o dualnom obrazovanju. 
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POSLEDICE RASKIDA UGOVORA 

Član 20. 

Ako je ugovor o dualnom obrazovanju raskinut iz razloga propisanih u članu 18. tač. 1)–3) ovog 

zakona, nastavak obrazovanja obezbeđuje druga škola koju odredi Ministarstvo. 

Ako je ugovor o dualnom obrazovanju raskinut iz razloga propisanih u članu 18. tačka 4) ovog 

zakona, učenje kroz rad učenicima obezbeđuje škola kod drugog poslodavca s kojim ima 

zaključen ugovor o dualnom obrazovanju. 

Ako je ugovor o dualnom obrazovanju raskinut iz razloga propisanih u članu 19. ovog zakona, 

učenje kroz rad organizuje škola, uz podršku Ministarstva, jedinice lokalne samouprave i 

Privredne komore Srbije, kod drugog poslodavca s kojim zaključi ugovor o dualnom 

obrazovanju. 

 

FORMA UGOVORA 

Član 21. 

Ugovor o učenju kroz rad zaključuju poslodavac i učenik, odnosno roditelj ili drugi zakonski 

zastupnik učenika, u pismenoj formi. 

Ugovor o učenju kroz rad zaključuje se najkasnije do početka školske godine u kojoj počinje 

realizacija učenja kroz rad. 

Poslodavac je dužan da vodi evidenciju zaključenih ugovora iz stava 1. ovog člana, u skladu sa 

zakonom. 

 

SADRŽINA UGOVORA 

Član 22. 

Obavezni elementi ugovora o učenju kroz rad su: 

1) identifikacioni podaci poslodavca; 

2) ime i prezime učenika i njegova adresa stanovanja; 

3) ime i prezime roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika i njegova 

adresa stanovanja; 

4) identifikacioni podaci škole koju učenik pohađa; 

5) naziv obrazovnog profila; 
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6) potvrda zdravstvene ustanove da učenik ispunjava zdravstvene uslove za obrazovni 

profil; 

7) obaveza poslodavca da organizuje i realizuje učeniku učenje kroz rad u skladu s planom 

i programom nastave i učenja; 

8) ukoliko se plan i program nastave i učenja ostvaruje na jeziku nacionalne manjine, 

obaveza poslodavca je da organizuje i realizuje učenje kroz rad na jeziku te nacionalne 

manjine; 

9) mesto i vreme realizacije učenja kroz rad; 

10) obaveza učenika da redovno obavlja učenje kroz rad kod poslodavca; 

11) obaveza učenika u vezi sa vremenom boravka, učenjem, bezbednošću i zaštitom 

zdravlja tokom učenja kroz rad kod poslodavca; 

12) materijalno obezbeđenje učenika u skladu sa članom 33. ovog zakona; 

13) finansijsko obezbeđenje učenika u skladu sa članom 34. ovog zakona; 

14) period trajanja ugovora; 

15) razlozi za prestanak važenja i raskid ugovora; 

16) način rešavanja eventualnih sporova; 

17) datum i potpis ugovornih strana. 

 

SASTAVNI DEO UGOVORA JE PLAN REALIZACIJE UČENJA KROZ RAD 

Član 23. 

Učenik, odnosno roditelj ili drugi zakonski zastupnik učenika može zaključiti ugovor o učenju 

kroz rad s više poslodavaca s kojima je škola zaključila ugovor o dualnom obrazovanju, ukoliko 

je to neophodno radi realizacije plana i programa nastave i učenja. 

 

RASKID UGOVORA OD STRANE POSLODAVCA 

Član 24. 

Poslodavac raskida ugovor o učenju kroz rad ako učenik: 

1) izgubi status učenika; 

2) krši obaveze utvrđene ugovorom o učenju kroz rad i zakonom; 

3) trajno izgubi zdravstvenu sposobnost za rad u zanimanju za koje se školuje. 
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RASKID OD STRANE UČENIKA, ODNOSNO RODITELJA ILI DRUGOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA 

UČENIKA 

Član 25. 

Učenik, odnosno roditelj ili drugi zakonski zastupnik učenika može da raskine ugovor o učenju 

kroz rad ako: 

1) učenik izgubi status učenika u školi ili odluči da promeni obrazovni profil za koji se 

obrazuje; 

2) učenik trajno izgubi zdravstvenu sposobnost za rad u zanimanju za koje se školuje; 

3) poslodavac ne ispunjava obaveze iz ugovora o učenju kroz rad kod poslodavca;  

4) je doneto rešenje o prestanku ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad iz člana 

12. stav 8. ovog zakona; 

5) poslodavac izvrši povredu zabrane iz člana 10. ovog zakona; 

6) poslodavac izvrši povredu prava učenika propisanih zakonom. 

 

POSLEDICE RASKIDA UGOVORA 

Član 26. 

Ako se raskine ugovor o učenju kroz rad iz razloga navedenih u članu 25. tač. 3)–6) ovog 

zakona, škola je dužna da učeniku organizuje učenje kroz rad u istom obrazovnom profilu kod 

drugog poslodavca, s kojim je zaključila ugovor o dualnom obrazovanju. 

Nakon raskida ugovora iz stava 1. ovog člana, učenik, odnosno roditelj ili drugi zakonski 

zastupnik učenika i drugi poslodavac, sa kojim je škola zaključila ugovor o dualnom 

obrazovanju, zaključuju ugovor o učenju kroz rad. 

O raskidu ugovora iz stava 1. ovog člana, odnosno o zaključenom ugovoru iz stava 2. ovog 

člana škola obaveštava Ministarstvo, a poslodavac Privrednu komoru Srbije, najkasnije u roku 

od osam dana od dana zaključivanja ugovora. 

Ukoliko škola nije zaključila ugovor o dualnom obrazovanju s drugim poslodavcem iz stava 2. 

ovog člana, dužna je da u saradnji s Ministarstvom i Privrednom komorom Srbije, u roku od 15 

dana obezbedi uslove za nastavak učenja kroz rad u odgovarajućem obrazovnom profilu. 
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IV REGISTAR UGOVORA 

REGISTAR UGOVORA O DUALNOM OBRAZOVANJU 

Član 27. 

Registar ugovora o dualnom obrazovanju vodi Privredna komora Srbije, kao povereni posao. 

U registar iz stava 1. ovog člana upisuju se sledeći podaci: 

1) delovodni broj ugovora; 

2) naziv i adresa škole; 

3) naziv i adresa poslodavca; 

4) broj učenika za koje poslodavac organizuje učenje kroz rad; 

5) adresa mesta izvođenja učenja kroz rad; 

6) datum i vreme zaključenja ugovora; 

7) datum početka učenja kroz rad. 

Registar iz stava 1. ovog člana vodi se kao jedinstvena elektronska baza podataka.  

Podaci iz stava 2. ovog člana javno su dostupni i objavljuju se na zvaničnoj internet stranici 

Privredne komore Srbije. 

 

UPIS U REGISTAR 

Član 28. 

Poslodavac je dužan da Privrednoj komori Srbije dostavi ugovor o dualnom obrazovanju, u 

roku od osam dana od dana zaključenja ugovora, radi upisa u registar iz člana 27. stav 1. ovog 

zakona. 

Kopiju ugovora iz stava 1. ovog člana, poslodavac može dostaviti u štampanoj ili elektronskoj 

formi. 

 

V. INSTRUKTOR 

Član 29. 

Instruktor je lice koje: 

1) je u radnom odnosu kod poslodavca ili koje samostalno obavlja delatnost; 

2) ima radno iskustvo od najmanje tri godine u odgovarajućem zanimanju ili grupi 

zanimanja za koja se učenik obrazuje u dualnom obrazovanju; 
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3) ima najmanje isti nivo obrazovanja za odgovarajući obrazovni profil za koji se učenik 

školuje; 

4) poznaje jezik nacionalne manjine na kojem se ostvaruje plan i program nastave i 

učenja; 

5) je obavilo obuku za instruktora i ima potvrdu o položenom ispitu za instruktora (u 

daljem tekstu: licenca). 

Izuzetno od stava 1. tačka 5) ovog člana, instruktor može biti i lice koje poseduje osnove 

pedagoško-didaktičkih znanja i veština i ima važeća ovlašćenja da bude instruktor, a koja su 

izdala nacionalna ili međunarodna regulatorna tela, iz oblasti na koje se ovlašćenje odnosi. 

Instruktor, u saradnji s koordinatorom učenja kroz rad realizuje, vodi i nadzire učenje kroz rad 

kod poslodavca, pod uslovom i na način kojim se obezbeđuje bezbednost i zdravlje na radu, u 

skladu sa zakonom. Instruktor u procesu ocenjivanja učenja kroz rad, sarađuje s 

koordinatorom učenja kroz rad. 

Broj učenika s kojima instruktor realizuje učenje kroz rad propisan je planom i programom 

nastave i učenja. 

 

OBUKA I LICENCA ZA INSTRUKTORA 

Član 30. 

Obuku za instruktora sprovodi Privredna komora Srbije. 

Obuka iz stava 1. ovog člana traje 40 sati. 

Obuka iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži i osnove pedagoško-didaktičkih znanja i veština. 

Nakon završene obuke iz stava 1. ovog člana, lice polaže ispit za instruktora. 

Privredna komora Srbije obrazuje Komisiju za polaganje ispita za instruktora i sprovodi ispit za 

instruktora. 

Komisija iz stava 5. ovog člana ima u svom sastavu, osim stručnjaka za odgovarajuću oblast 

rada, najmanje po jednog predstavnika kojeg predlaže Ministarstvo i Zavod za unapređivanje 

obrazovanja i vaspitanja. 

Članovi komisije iz stava 6. ovog člana, obavljaju svoj rad bez naknade. 

Privredna komora Srbije izdaje licencu licu koje je položilo ispit za instruktora i vodi registar o 

izdatim licencama. 
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Licenca i registar o izdatim licencama sadrže: registarski broj licence, ime, prezime i zanimanje 

lica koje je položilo ispit za instruktora i naziv poslodavca kod koga je to lice u radnom odnosu. 

Troškove izdavanja licence i vođenja registra o izdatim licencama snosi Privredna komora 

Srbije. 

Visinu troškova obuke i polaganja ispita za instruktora utvrđuje opštim aktom Privredna 

komora Srbije. 

Troškove obuke i polaganja ispita za instruktora snosi poslodavac. 

Poslove sprovođenja ispita, izdavanja licence i vođenja registra o izdatim licencama za 

instruktore, Privredna komora Srbije obavlja kao poverene poslove. 

Program obuke, bliže uslove i druga pitanja od značaja za polaganje ispita za instruktora, na 

predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, propisuje ministar.  

 

VI  OCENJIVANJE I ISPITI U DUALNOM OBRAZOVANJU 

OCENJIVANJE UČENIKA 

Član  31. 

Instruktor kontinuirano prati napredovanja učenika u saradnji s koordinatorom učenja kroz 

rad, u cilju sticanja kompetencija propisanih standardom kvalifikacije. 

Ocenjivanje učenika vrši se u skladu s planom i programom nastave i učenja, zakonom i 

pravilnikom kojim se bliže uređuje ocenjivanje učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju. 

 

ZAVRŠNI I MATURSKI ISPIT 

Član 32. 

Sadržina i način sprovođenja završnog, odnosno maturskog ispita propisani su planom i 

programom nastave i učenja. 

Završnim, odnosno maturskim ispitom proveravaju se i stečene kompetencije u skladu sa 

standardom kvalifikacije. 

Pri proveri stečenih kompetencija tokom učenja kroz rad obavezno učestvuju kvalifikovani 

predstavnici poslodavaca, bez naknade. 

Predstavnike poslodavaca iz stava 3. ovog člana, imenuje Privredna komora Srbije. 

Nakon položenog završnog, odnosno maturskog ispita učeniku se izdaje javna isprava, u skladu 

sa zakonom. 
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Učenik se može upisati na sledeći nivo obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa zakonom.  

Dodatak diplome učenika koji je položio završni, odnosno maturski ispit sadrži podatak o 

obimu ostvarenog učenja kroz rad i spisak poslodavaca kod kojih je učenje kroz rad obavljeno. 

 

VII MATERIJALNO I FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE UČENIKA 

MATERIJALNO OBEZBEĐENJE UČENIKA 

Član 33. 

Učeniku koji obavlja učenje kroz rad poslodavac obezbeđuje: 

1) sredstava i opremu za ličnu zaštitu na radu; 

2) naknadu stvarnih troškova prevoza od škole do mesta izvođenja učenja kroz rad i 

nazad, najviše u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ukoliko poslodavac nije 

obezbedio sopstveni prevoz; 

3) naknadu troškova ishrane u skladu sa opštim aktom poslodavca; 

4) osiguranje za slučaj povrede tokom učenja kroz rad kod poslodavca. 

Poslodavac može da obezbedi učeniku i pokriće troškova smeštaja i ishrane u učeničkom 

domu. 

 

FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE UČENIKA 

Član 34. 

Učenik koji obavlja učenje kroz rad ima pravo na naknadu za učenje kroz rad.  

Naknada za učenje kroz rad isplaćuje se jednom mesečno najkasnije do kraja tekućeg meseca 

za prethodni mesec po svakom satu provedenom na učenju kroz rad u neto visini od najmanje 

70% minimalne cene rada u skladu sa zakonom. 

Naknadu iz stava 2. ovog člana snosi poslodavac. 

 

VIII  NADZOR 

Član 35. 

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo. 

Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko prosvetne inspekcije. 

Nadzor koji se odnosi na uslove rada i bezbednost na radu kod poslodavca vrši ministarstvo 

nadležno za poslove rada – preko inspekcije rada. 
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Nadzor nad obavljanjem poslova poverenih ovim zakonom Privrednoj komori Srbije vrši 

Ministarstvo. 

 

IX  KAZNENE ODREDBE 

Član 36. 

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj škola ako o raskidu 

ugovora iz člana 26. stav 1. ovog zakona, ne obavesti Ministarstvo u roku iz člana 26. stav 3. 

ovog zakona. 

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara za prekršaj iz ovog člana kazniće se i direktor, 

odnosno odgovorno lice škole. 

Član 37. 

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac – pravno 

lice ili preduzetnik ako: 

1) sprovodi učenje kroz rad suprotno članu 6. stav 2. ovog zakona; 

2) ne obezbedi sredstava i opremu za ličnu zaštitu na radu iz člana 33. tačka 1) ovog 

zakona; 

3) ne obezbedi naknadu stvarnih troškova prevoza od škole do mesta izvođenja učenja 

kroz rad i nazad iz člana 33. tačka 2) ovog zakona; 

4) ne obezbedi naknadu troškova ishrane iz člana 33. tačka 3) ovog zakona; 

5) ne obezbedi osiguranje iz člana 33. tačka 4) ovog zakona; 

6) ne obezbedi naknadu za učenje kroz rad iz člana 34. stav 2. ovog zakona. 

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara za prekršaj iz ovog člana kazniće se i odgovorno 

lice kod poslodavca. 

 

X  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 38. 

Podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona, ministar donosi u roku od šest meseci od dana 

stupanja na snagu ovog zakona. 

Akte iz člana 12. stav 13. i člana 30. stav 11. ovog zakona Privredna komora Srbije donosi u 

roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. 
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Do početka primene zakona koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija, standard kvalifikacije u 

dualnom obrazovanju utvrđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema 

obrazovanja i vaspitanja, osim dela koji se odnosi na opis rada koji utvrđuje Privredna komora 

Srbije. 

Član 39. 

Lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca ili samostalno obavlja delatnost, a koje je do 

stupanja na snagu ovog zakona učestvovalo u sprovođenju praktične nastave u srednjem 

stručnom obrazovanju u skladu sa važećim nastavnim planom i programom, ima pravo da 

Privrednoj komori Srbije podnese zahtev za izdavanje licence za instruktora. 

Član 40. 

Vlada obrazuje komisiju za razvoj i sprovođenje dualnog obrazovanja u roku od 60 dana od 

dana stupanja na snagu ovog zakona, radi sprovođenja i unapređivanja dualnog obrazovanja i 

trogodišnjih vrednovanja ostvarenih rezultata. 

Član 41. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike 

Srbije”, a primenjuje se od školske 2019/2020. godine. 

 

3 Viri i literatura 

1. EDUKACIJA. Srednje škole. [Online]. Dostupno na spletnoj adresi: 

http://www.srednjeskole.edukacija.rs. 

2. MINISTARSTVO prosvete, nauke in tehnološkog razvoja. [Online]. Dostupno na spletnoj 

adresi: http://www.mpn.gov.rs 

3. OBRAZOVANJE. [Online]. Dostupno na spletnoj adresi: http://www.obrazovanje.rs.  

4. REPUBLIČKI zavod za statistiku. [Online]. Dostupno na spletnoj adresi: 

http://www.stat.gov.rs. 

  

http://www.srednjeskole.edukacija.rs/
http://www.mpn.gov.rs/


CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 380 
 

Osnovna škola Sveti Križ Začretje 

(HRVAŠKA) 

 

 

Sandra Majsec 

 

 

 

 

OD PLOČICE DO E-PLOČE 

 

FROM WRITTING SLATES TO E-BOARD 

 

  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 381 
 

Sažetak 

Znanje – nešto čemu svi težimo. Od daleke prošlosti do danas, najveću vrijednost koju čovjek 

može steći svojim trudom (učenjem) je znanje. Ovim radom želim prikazati istraživanje mojih 

učenika tijekom školske godine 2018./2019.  o prenošenju znanja. Što su pločice za pisanje? 

Kako su ljudi prenosili znanje? Kakva je budućnost prenošenja znanja? Cilj istraživanja bio je 

dobiti odgovor na postavljena pitanja. Krenuli smo od spoznavanja vlastitog stjecanja znanja: 

Na koji način ja najbolje učim? Prema dobivenim odgovorima podijelili smo zadatke  ovisno o 

tome vole li više učiti samostalno, u paru ili skupini. Metode i postupci rada počivali su na 

aktivnom učenju koje od svakog učenika traži osobno uključivanje u istraživanje pomoću 

informacijsko-komunikacijske tehnologije, provođenje pokusa, prikaz svog istraživanja i 

donošenje zajedničkog zaključka o istraživanju. Rezultat istraživanja doveo je do novih pitanja 

„Trebamo li se vratiti pločicama za pisanje?“. Tijekom istraživanja usporedili su pločice za 

pisanje, bilježnicu i e-ploču (računalo) i zaključili da su pločice djecu poticale na bolje pamćenje 

(zato što se sadržaj brzo briše).I drugo „Je li pamćenje činjenica dovoljno da bismo nešto 

znali?“. 

Ključne riječi: znanje, pločica za pisanje, e-ploča, istraživanje 

 

 

Abstract 

Knowledge is something that we all strive for. From the ancient days till nowdays, the most 

important value we can achieve  by our effort( learning) is knowledge. This work is aimed to 

point out my students’  research on the ways  of knowledge transfer. The research was held  

during school year  2018./2019. What were the writting slates? How did people transfer 

knowledge? What is the future of knowledge transfer? The aim of the research  was to get the 

answers to questions above. The starting point was to learn about our own knowledge 

acquisition: Which way of learning suits me the best?. According to given answers students 

were matched into groups depending on whether they like to learn alone, in pairs or in small 

groups. Methods of work were active learning based including IKT technologies, performing 

experiments, presentation of research and making a common conclusion about the research. 

The final  result offered us new questions. The firs one was - Should we go back to writting 

slates? 
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Comparing the old writting slates, notebooks and an E- board ( computer) they have come to 

conclusion that the old writing slates encouraged children to use and improve  their memory 

skills ( because  data is erased quickly). The second question was – Is learning the facts by 

heart  enough to learn something? 

 

Key words: knowledge, E- boards, research, writting slates 
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1 Uvod 

„Znanje, sustav i logički pregled činjenica i generalizacija o objektivnoj stvarnosti koje se 

prihvaćaju i trajno zadržavaju u svijesti...“ (enciklopedija.hr) 

Posjetom izložbi pod nazivom „Knjiga je najjače oružje“ vidjeli smo pločicu za pisanje. Taj 

predmet je potaknuo mnoga pitanja i temu za istraživanje. Prvotni naslov našeg istraživanja 

bio je „Znanje je najjače oružje“, ali rezultati istraživanja i tema simpozija potaknuli su nas na 

promjenu naslova u „Od pločice do e-ploče“. 

Odgovor na pitanje o učenju i prenošenju znanja u vrijeme mog školovanja iznenadio je moje 

učenike. Djeca će lako prihvatiti činjenicu da struje, auotomobila, telefona i slično nije bilo 

oduvijek. Ali bez računala? Kako smo učili? Kako smo se zabavljali? 

Ovim istraživanjem su dobili odgovor i na ta pitanja. 

 

2 Vođeno istraživanje  

Aktivno učenje podrazumijeva primjenu postupaka u kojima su učenici aktivni sudionici 

nastave, traže odgovore na postavljena pitanja koristeći IKT tehnologiju, istražuju 

eksperimentirajući i zaključuju o rezultatima svog istraživanja. 

Vođenim istraživanjem, u kojem učitelj postavlja problemsko pitanje ili, kao u našem slučaju, 

usmjerava učenička pitanja prema temi, učenici samostalno biraju način istraživanja. Učitelj je 

moderator i mentor, potiče učenike na dodatna istraživanja, prema potrebi ukazuje na nove 

izvore informacija, potiče učenike na analiziranje dobivenih podataka i oblikovanje zaključka.  

 

3 Tijek istraživanja 

1.1 Odabir teme (problema) 

Posjet navedenoj izložbi potaknuo je temu istraživanja – Znanje je najjače oružje. Krenuli smo 

od odgovora na pitanje: Kako ja najbolje učim? 

Neki odgovori: 

„Učim tako da pročitam gradivo, napišem natuknice i netko me ispituje.“ 

„Volim učiti kada nam učiteljica ispriča nešto zanimljivo i kada radimo nešto zanimljivo.“  

„...učim malo pomalo.“ 
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„Učim kada imam ispit ili kad znam da će učiteljica pitati.“  

Nakon što su ustanovili načine kako tko uči, podijelili su se u skupine za istraživanje, a zatim u 

parove ili pojedinačno unutar skupine. 

Pitanja na koja su željeli dobiti odgovore su: 

Što su pločice za pisanje? 

Kako su ljudi prenosili znanje? 

Što nas čeka u budućnosti? 

 

1.2 Metode i postupci istraživanja 

Istraživanje su provodili uporabom IKT-a koristeći informatičku učionicu. Istraživali su o 

povijesti prenošenja znanja, saznali su što je i od kad do kada se koristila pločica za pisanje, 

kada je izumljen papir, kada je i tko je izumio prvu olovku i još mnogo toga.  Tijekom 

istraživanja zaključili su da trebaju usporediti pločice za pisanje, bilježnicu i e-ploču. Proveli su 

eksperiment o trajnosti i dostupnosti podataka na tim pomagalima za pisanje. Jedna skupina 

koristila je pločicu za pisanje, druga bilježnicu i treća e-ploču.  

 

1.3 Zaključak istraživanja 

Prva skupina zaključila je da pločicu treba pažljivo nositi, pisati samo što je važno (zbog malo 

prostora), brzo su pamtili zbog stalnog brisanja pločice. (Pločica je bila dio izložbe pa ju je 

zadužio učenik koji je pažljiv  i odgovoran  prema stvarima i učenju.)  

Skupina s bilježnicama zaključila je da je zapis trajniji, pišu sve što rade, ali i trebaju vremena 

za pronaći potrebno, pamte prema potrebi. 

Skupina s e-pločom mogla je spremiti sve što smatra važnim u dokumente uz prethodni odabir 

ili slaganje po važnosti zbog puno podataka, sve je lako dostupno i nisu pamtili 

Zaključili su da je prva skupina sve brže naučila, brzo zaboravila jer nije imala mogućnost 

ponavljanja, kod bilježnica im je najveći nedostatak traženje podataka kao i više bilježnica. E-

ploča je najbolja. Zanimljiva, podaci su lako dostupni, a čestim čitanjem na kraju i zapamte. 
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1.4 Rasprava  

Zaključci istraživanja doveli su do pitanja za raspravu: 

Trebamo li se vratiti pločicama za pisanje?  

Je li pamćenje činjenica dovoljno da bismo nešto znali? 

Kakva je budućnost prenošenja znanja? 

Nakon rasprave usuglasili su svoja mišljenja. 

Zaključili su da pamćenje činjenica, koje su stale na pločicu, nije dovoljno za znanje koje oni 

žele – riješiti neki problem. 

 

1.5 Zaključak  

Ostalo je još jedno pitanje na koje nitko ne zna točan odgovor Kakva je budućnost prenošenja 

znanja? 

U našoj učionici postavljena je e-ploča tijekom ove školske godine.  

Kada su moji učenici krenuli u prvi razred, sada su treći, u školi smo dobili e-ploču u knjižnici. 

Povremeno smo je koristili za ponavljanje kroz igru ili gledanje kraćih pokusa ili filmova. U 

trećem razredu s e-pločom u učionici nastava se promijenila. Koristimo je za sve. Gledanje 

filmova, igranje edukativnih igrica, učenje, ponavljanje, pokuse, čitanje knjiga, pisanje... 

Moji učenici su zaključili da u školi budućnosti žele multimedijalne učionice, tablete ili 

prijenosna računala za svakoga, i učitelja. Učitelj je utjeha i pomoć u njihovom radu. (Uzet ću 

u obzir da su oni desetogodišnjaci i biti ponosna na njihovu potrebu za učiteljem, a starije 

učenike nismo pitali što misle o tome.) 

Na kraju projekta razgovarali smo o dijelu članka Željka Lukića: 

 „Đaci vjerojatno još i dan danas, unatoč napretku tehnologije, slušaju kako profesor prijeti 

prije pisanja testa: "Papir na klupu i bez prepisivanja, bez šalabahtera i nemojte da netko 

šapće!". Neće proći mnogo vremena kad će to zvučati ovako: "Tablet na klupu, bez memory-

stickova, bez mobitela i nemojte da se netko priključuje na internet!". Isprika za nenapisanu 

zadaću će glasiti: "Napisao sam je, ali mi je kolega kliknuo delete!". 
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Razgovor se odvijao nakon prezentacije projekta roditeljima tako     da su i oni uključeni u 

razgovor. Svi smo se složili da bi ovakav scenarij mogao biti naša budućnost u školi.  

I pitanje za kraj: Hoće li nam zaista budućnost školovanja ovisiti o internetu ili nekoj globalnoj 

mreži? Ili tipki na računalu delete? 
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Sažetak 

U traženju najboljih načina za ostvarivanje ishoda učenja u razrednoj nastavi, jedno od 

mogućih didaktičkih rješenja pronalazimo u projektnoj nastavi. Oblik je to nastave pogodan 

za izradu istraživačkih radova učenika koji omogućuju učenje interdisciplinarnih tema i 

sadržaja. Uloga učenika mijenja se prema aktivnijem stjecanju znanja, a uloga učitelja 

usmjerena je prema organiziranju, usmjeravanju, poticanju i suradnji. Njeguje se timski i 

partnerski odnos svih sudionika projekta, pospješuje razvoj istraživačkih, organizacijskih, 

komunikacijskih i kritičkih sposobnosti učenika te usvajanje metodologije 

znanstvenoistraživačkog rada. U našoj školi provodi se projektna nastava u suradnji s 

muzejom Dvor Veliki Tabor. Odabiru se teme od  zajedničkog interesa (integriraju se 

kurikulska područja, teme i resursi škole i lokalne zajednice), a potom se u suradnji s 

djelatnicima Muzeja definiraju ciljevi i zadaci projekta. Takvim pristupom omogućuje se 

interdisciplinarno razumijevanje, integriranje znanja i razmišljanja, stvaranje novih modela, 

sustava i struktura. Velikotaborski labirint učenički je projekt nastao tijekom jednogodišnjeg 

istraživanja kulturne baštine Dvora Veliki Tabor. 

 

Ključne riječi: projektna nastava, učenički istraživački radovi, interdisiplinarno poučavanje,   

                             muzej, kulturna baština 

 
 

Abstract  

In finding the best ways to achieve learning outcomes in lower grades classroom teaching, one 

of the possible didactic solutions we can find in project teaching. This type of teaching is 

suitable for the creation of student research papers which allow  learning of interdisciplinary 

topics and contents. The role of the student is shifting towards a more active learning, and the 

role of the teacher is directed towards organization, directing, encouragement and 

cooperation. Team and partner relationship of all project participants is nurtured and the 

development of students’ research, organizational, communication and critical skills are 

promoted as well as the adoption of scientific and research work methodology. In our school 

project, teaching is carried out in cooperation with the Museum of Veliki Tabor castle. Topics 

of common interest are selected ( the curriculum areas, topics and resources of the school 
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and the local community are integrated) and then the goals and objectives of the project are 

defined in collaboration with the Museum staff. This approach enables interdisciplinary 

understanding, integration of knowledge and thinking, creation of new models, systems and 

structures. The  Labyrinth of Veliki Tabor is a student project created during a year-long 

exploration of the cultural heritage of the Veliki Tabor castle. 

 

Key words: project teaching, student research papers, interdisciplinary approach to learning,  

                     museum, cultural heritage
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1 Uvod i teorijska ishodišta 

U suvremenom svijetu, svijetu brzih i nepredvidivih promjena uvjetovanih znanstveno-

tehnološkom revolucijom, cilj obrazovanja treba biti priprema svakog pojedinca za snalaženje 

u svakodnevnim životnim okolnostima. Zato nastavni proces koji priprema učenika za život u 

njegovom prirodnom i društvenom okruženju, karakterističnom po raznolikosti oblika i 

sadržaja te kompleksnosti, dinamičnosti i promjenjivosti procesa, ne može biti krut i statičan. 

Suvremeni odgoj i obrazovanje treba organizirati fleksibilno, interdisciplinarno i u vezi sa 

stvarnim životom (Jensen, 2003). Posebno je u tome značajna uloga učitelja koji će 

primjenjujući interdisciplinaran obrazovni model na samom početku školovanja osvješćivati 

učenike na planu međuovisnosti svih dijelova života (Walsh, 2002). 

Mnogi autori (Jensen, 2003; Matijević i Radovanović, 2011; Stevanović, 2004) smatraju kako 

ja najbolja ona nastava koja je usmjerena na učenika, odnosno ona koja podrazumijeva 

suradnju učenika i nastavnika. U takvoj nastavi učitelj preuzima ulogu organizatora, mentora i 

ravnopravnog suradnika s učenicima, roditeljima i drugim suradnicima, a učenici aktivnim 

pristupom stječu sljedeće kompetencije: naučiti kako učiti, naučiti istraživati, naučiti tražiti i 

odabirati informacije, naučiti koristiti se informacijama, metodama i teorijama, stjecati 

socijalne vještine, učiti živjeti zajedno, stjecati praktične vještine. 

U Tablici 1 prikazana je usporedba aktivne i pasivne uloge učenika u dvama pristupima 

poučavanju. 

 

Tablica 1. Pasivna i aktivna uloga učenika u usporedbi različitih pristupa 

 

AKTIVNO UČENJE/INTERDISCIPLINARNI PRISTUP  PASIVNO UČENJE/TRADICIONALNI PRISTUP  

  Sudjelovanje u diskusiji   Slušanje predavanja 

  Zaključivanjem doći do određenog pravila ili 

  definicije, razgovor i diskutiranje 

  Prepisivanje definicija i pravila 

  Postavljanje pitanja u vezi s temom drugim 

  učenicima ili nastavniku 

  Odgovaranje na postavljena pitanja u vezi s 

  temom 

  Usmjereno čitanje (čitanje s ciljem pronalaženja 

  odgovora na određeno pitanje) 

  Čitanje nekog teksta 
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  Pronalaženje i prikupljanje podataka ili 

  materijala vezanih za neposrednu stvarnost 

  Davanje gotovih informacija 

  Poticanje učenika da govore o određenoj temi i  

  pouče druge 

  Metoda usmenog izlaganja nastavnika (i onda 

  kada možemo pretpostaviti da u razredu ima učenika      

  koji to znaju) 

  Rješavanje stvarnih ili simuliranih problema   Gledanje filmova ili nekih videoprezentacija bez 

  konkretnih zadataka 

  Učenici rade s nekim alatima i materijalima   Nastavnik pokazuje neke materijale ili alate 

  Učenici izvode pokuse   Gledanje kako nastavnik izvodi neke radnje ili 

  pokuse 

(Matijević i Radovanović, 2011) 

 

Iz Tablice 1 vidljivo je kako je upravo projektna nastava mogući model stjecanja znanja jer 

potiče radoznalost učenika i učenje s razumijevanjem, nasuprot tradicijskom pristupu nastavi 

koji se temelji na akumuliranju činjenica i podataka (Kranjčev, 1985). Projektna je nastava 

problemski i istraživački usmjerena nastava, potkrijepljena samostalnim učeničkim 

istraživačkim radovima. Sastoji se od modela nastave organiziranog oko projekta (Thomas, 

2000). Predstavlja kompleksan zadatak koji zahtijeva od učenika da postavi istraživanje, 

provede istraživanje i riješi problem, s time da utvrdi određeni proizvod svojega istraživanja i 

javno ga prezentira.  Pojedini autori ističu da je to dobro planirana i osmišljena nastava s ciljem 

dolaska do spoznaja i rezultata istraživanjem neke situacije. Temelji se na zajedničkom, 

suradničkom i partnerskom učenju veće ili manje skupine učenika (Cindrić 2000). Posebno se 

ističu promišljanja kako projektna nastava privikava učenike na interdisciplinirani rad te 

usvajanje metoda znanstveno-istraživačkog rada. Potiče razvoj istraživačkih, komunikacijskih, 

organizacijskih i kritičkih sposobnosti učenika (Kyriacou 1995). Autori navode da aktivno 

učenje tijekom projektne nastave uključuje aktivnosti u kojim se učenicima osigurava visok 

stupanj samostalnosti i nadzora nad organizacijom, tijekom i smjerom aktivnosti te da je takvo 

učenje suprotno frontalnom poučavanju u kojem su učenici pasivni primatelji obavijesti 

(Thomas, 2000). 
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Meyer u didaktičkim radovima definira projekt kao „zajednički pokušaj nastavnika i učenika da 

život, učenje i rad povežu tako da se društveno značajan i s interesima sudionika povezan 

problem zajednički obradi (=proces) i dovede do rezultata (=produkt) koji za sudionike ima 

uporabnu vrijednost.“ (Meyer, 2002: 180). Na temelju klasificiranih istraživanja o projektnoj 

nastavi, navodi brojne prednosti projektne nastave:  

- postiže se uravnoteženost znanja i mišljenja, a učenicima se omogućuje učenje na višoj 

razini misaonog i praktičnog rada; 

- razvijaju se i podržavaju više kognitivne funkcije učenika (sposobnost rješavanja 

problema, sposobnost učinkovitog komuniciranja s drugima, sposobnost rukovođenja 

vlastitim radom); 

- kod učenika se razvijaju navike mišljenja povezanih sa cjeloživotnim učenjem, 

odgovornog odnosa prema ljudskim pravima te njihovog osobnog i profesionalnog 

uspjeha; 

- integriraju se kurikulumska područja, teme i resursi lokalne zajednice; 

- načini procjene učeničkih postignuća temelje se na kriterijima koji se primjenjuju u 

realnom životu (odgovornost, postavljanje ciljeva, unaprjeđivanje kvalitete izvedbe); 

- razvija se pozitivna, poticajna komunikacija, suradnja i socijalizacija među učenicima 

različitih dobnih skupina; 

- usmjerenost na potrebe učenika prema različitim stilovima učenja i razvijanja vještina. 

 

Cilj je ovoga rada prikazati primjenu projektne nastave kao interdisciplinarnog pristupa u izradi 

učeničkih projekata koji nastaju u integraciji kurikuluma Osnovne škole Đure Prejca Desinić i 

muzeja Dvor Veliki Tabor. U ostvarenju sudjeluju učenici matične škole i njihovi učitelji, učenici 

kombiniranog odjela Područne škole Vinagora sa svojom učiteljicom te učenici koji su odabrali 

izvannastavnu aktivnost Volim muzej s voditeljicom izvannastavne aktivnosti te djelatnici 

muzeja Dvor Veliki Tabor kao partneri u projektnom timu. Navedeni sudionici na svoj način 

doprinose uspješnosti projektne nastave i stvaranju umrežene zajednice ljudi različite dobi, 

iskustva, obrazovanja, sposobnosti, interesa, stavova i sustava vrijednosti. U  radu su prikazana 

pozitivna iskustva u izradi učeničkog projekata, kao i moguće nejasnoće i problemi koji mogu 

nastati kada se nepravilno pripremi istraživački projekt. 

 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 393 
 

2 Projekt Velikotaborski labirint 

Muzeji, srećom i kod nas, već određeno vrijeme više nisu elitistički prostori za povremene 

posjete. Svjesni bogatstva i vrijednosti svojih sadržaja, počinju ih na kreativan način nuditi, 

privlačeći sve brojnije i mlađe posjetitelje. I škole, srećom, sve više prepoznaju dobrobit 

suradnje s muzejima u ostvarivanju ciljeva školskog kurikula, pa se muzejski pedagozi i učitelji 

češće nalaze u zajedničkom, kreativno edukacijskom krugu.  

Tijekom godina, muzej Dvor Veliki Tabor povećao je broj i raznolikost aktivnosti za učenike, 

učinio je pristupačnim prostore i zbirke, postao je živa ustanova kulture koja prati i sudjeluje 

u svim društvenim kretanjima. Suradnja škole i muzeja time je omogućila muzeju aktivnu ulogu 

- neposredno se uključio u nastavni proces i raznim oblicima muzejskog rada pridonio 

istraživanju i osvjetljivanju lika Veronike Desinićke i njenih uloga koje je živjela u okolici Velikog 

Tabora. Obogaćeni dosadašnjim saznanjima o životu i nesretnoj ljubavi Veronike Desinićke 

(projekt Zagorska ruža), zainteresirala nas je kapelica Svetog Ivana kao materijalni dokaz 

zbivanja o kojima govori usmena predaja Legenda o Veroniki Desinićkoj.  Kapelica svetog Ivana 

u Ivaniću Miljanksom, nedaleko od Dvora Veliki Tabor, vjerojatno je nastala kao donacija 

Fridrika II. Celjskog povodom legalizacije njegovog i Veronikinog sina Ivana koju je izvršio papa 

Nikola V. Iako je usmena predaja Legenda o Veroniki Desinićkoj   najprepoznatljiviji dio u 

turističkoj ponudi zagorskoga kraja, o kapelici svetoga Ivana, njenom izgledu, labirintu i 

simboličkj snazi malo se govori i istraživanje je pokazalo da ni učenici, ni učitelji, a ni mnogi 

mještani ne znaju za njenu povijesnu i kulturnu vrijednost. Ona i danas progovara o ljubavi 

Veronike i grofa Fridriha Celjskog.  

U detaljnijem prikazu rezultata opisujemo primjer školskog istraživačkog projekta 

Velikotaborski labirint. Projekt je rezultat učiteljske suradnje i produbljivanja teme iz različitih 

aspekata te djelatnika muzeja Dvor Veliki Tabor. Temu su predložili učenici, polaznici INA-e 

Volim muzej. Praktična iskustva iz provedbe ostalih projekata pokazuju da je učenički izbor 

teme znatno rjeđe prisutan od drugoga pristupa u kojem učitelj zainteresiranim učenicima 

prezentira teme koje bi ih mogle zainteresirati za provođenje istraživanja. Time što su učenici 

predložili temu, zapravo se stavlja naglasak na važnost onoga što smo do sada u prijašnjim 

projektima istraživali o životu Veronike Desinićke i kulturnoj baštini zavičaja. Učenici su 

motivirani i promišljaju o mogućnostima koje su pred njima te samostalno potiču na daljnji rad 

produbljujući sadržaje i uključenost u očuvanje baštine, ali i promovirajući identitet zavičajne 
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materijalne i nematerijalne baštine. Nakon odabira teme, dogovorno su odabrali svoje 

projektne skupine u kojima će raditi i doprinositi vlastitim ulaganjem vremena, vještinama te 

motiviranošću na dodatni angažman. Nadograđivanjem  proširuju svoje interese pokazujući da 

su spremni kontinuirano raditi na sebi, pokazuju prilagodljivost i spremnost na konstantno 

učenje i usavršavanje, stoga to predstavlja kvalitetu značajnog postignuća kojom se 

pripremaju se za konkuretnost u svijetu rada.  

Pri planiranju projekta bilo je neophodno da učenici zajedno s učiteljima definiraju znanja, 

postave ciljeve istraživanja te iznađu načine za predstavljanje projekta. U procesu učenja rada 

na projektu, bilo je potrebno učenicima pružati potporu i ohrabrivati ih da razviju vještine 

planiranja istraživanja, vještine postavljanja cilja, analiziranja prepreka na putu do cilja, 

organiziranja i korištenja informacija. Učitelji su pomagali u preusmjeravanju na 

problematična mjesta, poticali vještinu razmatranja i izbora između alternativa. Istraživanja su 

realizirana tijekom nastavnog procesa (učionica), izlascima na teren (okolica Dvora Veliki 

Tabor i kapelica svetoga Ivana), tijekom muzejsko-edukativnih radionicama u Dvoru Veliki 

Tabor osmišljenih i organiziranih u suradnji s muzejskim djelatnicima (etnologinja Kristina 

Pavlović, povjesničarka Nadica Jagarčec, preparatorica  Andreja Brlobuš).  

Nerijetko smo u nastavi svjedočili situacijama u kojima su učenici znanje i vještine usvojene iz 

određenog predmeta smjestili u tzv.“ladicu“ koja pripada upravo tom predmetu te primjenu 

toga znanja i vještina nisu redovito upotrebljavali ili je primjena manjkava u drugim aspektima 

života. Rješenje za takav problem potražili smo u umrežavanju rascjepkanog znanja, 

interdisciplinarnoj obradi teme te se ona proučavala unutar više nastavnih predmeta 

istovremeno. Izbjegavajući neracionalnost, rascjepkanost i izoliranost nastavnih sadržaja, 

karakterističnu za tradicionalnu nastavu temeljenu na predmetno-satnom sustavu, integracija 

nastavnih sadržaja omogućila je učenicima sagledavanje sadržaja s različitih stajališta te 

utvrđivanje i istraživanje veza između sadržaja različitih nastavnih predmeta. Upravo je 

interdisciplinarni pristup omogućio razmišljanje na cjelovit način te učenicima ponudio 

metodu kojom će biti spremni suočiti se s određenim problemom ili pitanjem te će ga pokušati  

riješiti primjenom znanja i ideja iz različitih disciplina.  

U Tablici 2 prikazana je  korelacija i interdisciplinarni pristup sadžajima u nastavi koji temu 

osvjetljuju iz različitih aspekata i tako produbuljuju.  
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Tablica 2: Primjer međupredmetnog povezivanja 

TEMA:  VELIKOTABORSKI LABIRINT     

POVIJEST VJERONAUK 

   Utjecaj srednjega vijeka na graditeljstvo 

   Fridrik Celjski i papin blagoslov 

   Tajanstvena povijest labirinta 

   Kasna gotika 

   „Ne živi čovjek samo o kruhu…“ Mt 4,4 

   Labirinti, duhovno pročišćenje 

   Hodočasnički put aktualan je i danas  

   Milost i milosrđe 

   Meditacija 

   Labirinti u katedralama 

BIOLOGIJA/PRIRODA GLAZBENA KULTURA 

   Ljekovito bilje livade, šume 

   Srednjovjekovne namirnice 

   Što se jelo u kasnom srednjem vijeku? 

   Srednjovjekovna glazba 

   Meditativna glazba 

   Gregorijanski korali 

MATEMATIKA LIKOVNA KULTURA 

   Brojevi u gregorijanskom koralu 

   Izrada matematičkih labirinata 

   Konstrukcija kružnog labirinta 

   Izračunavanje površine kruga 

   Formiranje labirinta, uporaba IKT-a 

   Glinene posude, čuvarice hrane 

   Oblikovanje posuda 

   Izrada stolnih labirinata na glinenim pločicama     

   (kao privjesci, naušnice, ukrasi) 

   Posuđe iz fundusa Dvora Veliki Tabor 

   Stolna keramika 

   Tehnika freske 

HRVATSKI JEZIK GEOGRAFIJA 

   Srednjovjekovna molitva i pjesništvo 

   Pisanje pjesme za otvaranje labirinta 

   Pisanje teksta za katalog 

   A. Kezele, Labirinti i njihove tajne; intervju 

   Hodočasnički put Fridriha Celjskog 

 

INFORMATIKA MUZEJSKE AKTIVNOSTI 

   Snimanje edukacijskog filma nastanka labirinta   

   dronom 

   Obrada i montiranje filma 

 

   Edukativno muzejske radionice: 

   Upoznajmo labirinte i njihovu duhovnu snagu 

   Zašto labirint u Velikom Taboru  

   Labirint ljubavi  i stvaralaštva u Velikom Taboru 

   Izrada labirinta  

   Snimanje edukativnog filma uz pomoć drona 

   Skupljanje i proučavanje ljekovitog bilja u okolici  

   Tabora 
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Integriranjem sadržaja više disciplina stvaraju se poveznice između društvenih, humanističkih 

i prirodnih znanosti, a djeci se omogućuje stvaranje "stvarnih" iskustava, prirodnih i logičkih 

veza te usvajanje, prijenos i primjenjivanje znanja na smislen način. Interdisciplinaran pristup 

smanjuje nepotrebno ponavljanje i nagomilavanje istih sadržaja iz različitih disciplina, 

smanjuje pristrano gledište te omogućuje svestran razvoj svakog pojedinca.  

Rad na projektu provodio se tijekom sedam mjeseci. Učenici su, svatko u svojoj domeni, 

produbljivali znanja i stjecali vještine. Tijekom naredna dva mjeseca, projektna je skupina 

sistematizirala stečeno znanje, osmislila je katalog te je pristupila izradi labirinta ljubavi i 

stvaralaštva pored dvorca Velikog Tabora u želji da labirint podsjeti posjetitelje na nesretnu 

ljubavnu Veronikinu priču. Ljubav je svim ljudima potrebna, zato je labirint ljubavi važno 

„šetalište“ za svakoga tko će se naći u blizini Tabora. Oni koji su nesretni, naći će utjehu, oni 

čija ljubav cvjeta naći će razlog za slavlje prolaskom kroz labirint i slavit će ljubav. Element mu 

je voda, boje koje mu pripadaju su srebrna, bijela i dugino šarenilo. Smjer labirinta je jugoistok, 

a u prirodnom obliku ima tri vanjske staze, unutarnju spiralu i središte. Djeluje na ostvarenje 

želja, ljepotu, šarm, umjetnost i glazbu, izražajnost, ljubav i kreativnost. Unutar labirinta 

ukomponirane su ljekovite biljke, važne za srednjovjekovno razdoblje (čuvarkuća, menta, 

gavez, matičnjak, kopriva, majčina dušica i peršin). U praktičnoj izradi labirinta učenici su 

primijenili znanja stečena tijekom proučavanja teme. Sve vrijeme praktične izrade labirinta, 

učenici su radove snimali dronom te na kraju izradili i montirali promotivni film.  

U etapi prikazivanja rezultata, izvođenja zaključka, raspravi o rezultatima, pisanju rada te 

pripremanju prezentacije, iskustva pokazuju da učenici traže pomoć učitelja. Zadatak nam je 

upoznati ih s usvojenom formom i protokolom za pisanje stručnog rada, tehnički i jezičnim 

karakteristikama koje se koriste u pisanju stručnog rada te uobičajenom načinu prikazivanju 

rezultata (grafikoni, tablice sheme i sl.) 

Prezentacija rezultata uključila je otvaranje labirinta na Međunarodni dan muzeja, 18. svibnja 

2019. godine, a završni prikaz projekta održao se kod kapelice svetoga Ivana u Ivaniću 

Miljanskom u rujnu 2019. povodom Dana europske baštine. Za prezentaciju projekta 

odabrana je neobična metoda pod nazivom „Piknik kod svetoga Ivana“. Pozvani su svi učitelji 

i učenici sudionici projekta te posjetitelji koji žele sudjelovati. Formirane su interesne skupine 

učitelja (umjetnička, matematička, društveno-humanistička). Učenici su bili voditelji interesnih 

učiteljskih skupina te su organizirali predavanje i radionice za sudionike tijekom kojih su i 
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učitelji produbili svoja znanja o labirintima i značaju kapelice svetoga Ivana, njenoj simboličkoj 

moći i turističkoj važnosti za naš zavičaj. U zajedničkom timskom radu učitelja i njihovih 

voditelja (učenika), interesne su skupine iznjedrile nova umjetnička djela. Nastali su labirinti u 

glini, koralni napjevi te pjesma za otvaranje labirinta.   

Evaluacija i ocjenjivanje rada na projektu dolazi najprije od samih učenika. Stupanj 

samostalnosti, njihov stvarni doprinos izradi određenog koraka, stečena znanja i vještine, 

promišljanje različitih postupaka kod učenika stvara pozitivne stavove prema sebi i svojim 

mogućnostima. Postupak vrednovanja od strane učenika i samovrednovanje ne radi se zbog 

formiranja realne ocjene projektnog zadatka nego u svrhu razvijanja sposobnosti vrednovanja 

kod učenika te stvaranje obveze uključenosti. Evaluaciju projekta radili su i učitelji i učenici. 

Anonimnom anketom zapaženo je da su učitelji motivirani, ali je konstatirano da planiranje i 

organiziranje projektne nastave od njih traži veću uključenost i pomnije planiranje. Učenici su 

tablično pratili svoju uključenost i doprinos timskom radu nekoliko puta tijekom projekta te 

opisno vrednovali doprinos svakoga pojedinca svojoj projektnoj skupini. Analiza rezultata 

pokazuje kako su učenici iskreni te da vrlo odgovorno  preispituju vrednovanje svoga rada i 

rada u timu. S obzirom na metodologiju, raznolikost pokazatelja i uzoraka, ovaj je projekt 

dobar primjer primjene projektne nastave jer sadrži sve bitne elemente ovog oblika nastave. 

Shodno tomu, uklapa se u suvremene trendove poučavanja.  

 

3 Zaključak 

Osuvremenjivanje nastave usmjereno je na upotrebu oblika i metoda rada kojima se umanjuje 

udio poučavanja i aktivnosti učitelja te povećava aktivna i samostalna uloga učenika. Takav 

način rada osigurava veću upotrebljivost znanja te omogućava razvoj kompleksnog mišljenja. 

To možemo postići novim oblicima nastave i međupredmetnim povezivanjem tijekom 

redovite nastave i izvanškolskih aktivnosti. Projektna nastava uči učenike timskom radu i 

suradnji koji ih čekaju u svakodnevnom životu, ne nameće gotovo mišljenje, nego im pomaže 

da razviju vlastite stavove i kritičko razmišljanje o događajima i ljudima koji ih okružuju, 

navikava ih na samoprocjenjivanje što podiže njihovo samopouzdanje.  
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Projektom Velikotaborski labirint pokazali smo prednosti takvog oblika nastave jer učenici 

uviđaju kontinuitet učenja između različitih nastavnih predmeta, osjećaju se korisni zbog 

uključenosti u nastavni proces kao i zbog uvažavanja njihovih ideja i stavova. Uviđaju važnost 

i prednosti suradnje škole, muzeja i lokalne zajednice. Svjesni su svojih sposobnosti i vještina 

koje posjeduju i koje su razvili te uviđaju kako ih korisno mogu usmjeriti. Projektnom nastavom 

i suradnjom škole i muzeja razvijali smo kompetencije učenika koje su važne za život dajući im 

na taj način alate i metode potrebne na tržištu rada budući da i  poslodavci očekuju stručnjake 

koji samostalno rade, koriste različite metode i postupke za ostvarivanje ciljeva, a iznad svega 

dolazi do izražaja timski rad i poznavanje metodologije rada na projektu. Moto naše škole jest 

da svaki pojedinac iz škole mora izaći bogatiji znanjima i vještinama koje su uklopljene u 

društvene odnose i interakciju. Ovi se ciljevi najbolje i najefikasnije postižu projektnom 

nastavom i stavljanjem učenika u centar procesa nastave. 
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Slike 1, 2, 3, 4: Aktivnosti učenika u tijeku projektne nastave Velikotaborski labirint 
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Povzetek 

Glede na rezultate mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA) najuspešnejši učenci že 

vrsto let prihajajo s Finske, iz Singapurja in Južne Koreje. Izobraževalni sistemi v teh državah 

so precej različni, kar nakazuje, da univerzalnega sistema, ki bi prinašal uspeh, ni, je pa 

ključnega pomena odnos do znanja in učenja. Zdi se, da v teh sistemih tako stroka kot tudi 

posameznik in družba stremijo k odličnosti in se ne zadovoljijo s povprečnostjo. Mednarodne 

primerjave nas sicer po povprečnih (kognitivnih) dosežkih učencev in dijakov praviloma 

uvrščajo nad povprečje sodelujočih izobraževalnih sistemov, so pa rezultati zaskrbljujoči glede 

motivacije za branje, odnosa do učenja matematike in naravoslovja ter storilnostne 

motivacije. Zdi se, da se zalomi na poti do znanja. Vedno več težav imamo, ko je v proces 

pridobivanja znanja treba vložiti svoj trud in vztrajnost. Zaradi dostopnosti informacij se vedno 

bolj zlahka zadovoljimo s površinskim in zgolj uporabnim znanjem, toda izključno na 

uporabnem znanju ne moremo graditi identitete posameznika in napredovati kot družba. 

Ključne besede: znanje, izobraževalni sistemi, splošna razgledanost, pridobivanje znanja 

 

Abstract 

According to PISA scores the most successful students come from Finland, Singapore and 

South Korea. Education systems in those countries differ significantly, which suggests that 

there is no universal education system leading to success. The key is attitude to knowledge 

and studying. In most successful systems everybody seems to want to achieve excellence and 

does not settle for mediocrity. When compared with other developed countries the results 

show that our students have above average cognitive ability, however, reading motivation, 

student productivity and attitude to studying maths and science are below average. There 

seems to be a problem in the process of acquiring knowledge when hard work and 

perseverance are needed. Due to access to information we have become too satisfied with 

having superficial knowledge. Moreover, we tend to pursue only specific knowledge we feel 

we might need. Unfortunately, only developing productive skills does not help build 

individual’s identity and does not promote social progress. 

Key words: knowledge, education system, general knowledge, acquiring knowledge  
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1 Uvod 

Najpametnejši otroci, vključeni v Program mednarodne primerjave dosežkov učencev 

(Programme for International Student Assessment - PISA), glede na rezultate prihajajo s 

Finske, iz Singapurja in Južne Koreje. 

PISA je mednarodna raziskava o matematični, naravoslovni in bralni pismenosti 15-letnih 

učencev, ki jo je konec prejšnjega stoletja spodbudila Organizacija za ekonomsko sodelovanje 

in razvoj (OECD). Namen je zajeti podatke o kompetencah učencev, potrebnih za poklicno in 

zasebno življenje. Ne osredotoča se na merjenje rezultatov šolskih kurikulov, ampak na 

uporabo v šoli pridobljenega znanja in spretnosti pri reševanju problemov v različnih 

situacijah. PISA je zasnovana, da preverja sposobnost kritičnega razmišljanja. Ker ne preverja, 

kaj so učenci memorirali, kar preverjajo testi, namenjeni nadaljnjemu izobraževanju, je PISA 

test pripravljenosti na življenje. 

Kot pravi Amanda Ripley (2014), raziskovalna novinarka in avtorica knjige The Smartest Kids in 

the World: And How They Got That Way, je PISA trenutno najboljše orodje, ki prikaže, katerim 

državam skozi izobraževalni sistem najbolje uspeva razviti sposobnost kritičnega mišljenja. Za 

zmožnost kritičnega mišljenja pa je treba pridobiti določeno mero znanja, vendar se odnos do 

znanja med državami precej razlikuje. 

Slišati je veliko kritik na račun šole v Sloveniji, ki od učencev zahteva preveč neuporabnega 

znanja, učenja na pamet in domačih nalog. Učenci naj bi bili preobremenjeni z delom za šolo. 

Vedno bolj se v javnosti krešejo mnenja o kakovosti slovenskega izobraževalnega sistema. 

Znanje, ki ga učenci pridobijo v šoli, naj bi bilo neuporabno in neživljenjsko ter v nasprotju z 

njihovimi potrebami in zmožnostmi, zaradi česar v učenju ne vidijo smisla. Dr. Mojca Kovač 

Šebart (2016), redna profesorica na Oddelku za pedagogiko in andragogiko, opozarja na vedno 

večje zahteve javnosti po privlačnosti šolskih vsebin in zmanjšanju faktografije ter obsega 

vsebin, ki nimajo neposredne uporabne vrednosti.  

Pri tem se poraja vprašanje, kakšno splošno razgledanost sploh imamo v Sloveniji in kakšen je 

odnos družbe do znanja. Dr. Zdenko Kodelja (2018), znanstveni svetnik in vodja centra za 

filozofijo vzgoje na Pedagoškem inštitutu, meni, da izobraževanje postaja odvisno od 

gospodarstva in je v nekem smislu bolj mišljeno kot instrument, kot orodje za povečevanje 
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konkurenčnosti nacionalnih gospodarstev v globalnem trgu, zaradi česar znanje ni več vrednota, 

ampak je postalo blago. 

 

2 Izobraževalni sistemi in njihova uspešnost 

Po podatkih mednarodno primerjanih raziskav znanja, ki jih že vrsto let izvaja Pedagoški 

inštitut, nas mednarodne primerjave po povprečnih (kognitivnih) dosežkih učencev in dijakov 

praviloma uvrščajo nad povprečje sodelujočih izobraževalnih sistemov, kljub temu pa so 

rezultati zaskrbljujoči glede motivacije za branje, odnosa do učenja matematike in 

naravoslovja ter storilnostne motivacije. Prav tako učenci in dijaki na vseh ravneh manj cenijo 

znanje kot vrstniki v drugih izobraževalnih sistemih. 

Kot ugotavlja Amanda Ripley je v državah, ki se uvrščajo v sam vrh, ključnega pomena odnos 

do znanja in učenja. Uspešnim izobraževalnim sistemom je skupno to, da so izobraževalni 

standardi visoki in redno preverjani, pričakovanja so visoka, šola ne podcenjuje sposobnosti 

učencev in je zahtevna. Šole ne izstopajo po opremljenosti in vključevanju IKT pri pouku, prav 

tako se starši ne vključujejo v samo šolsko dogajanje, so pa zelo vpeti v spodbujanje učenja 

izven šole. 

Ken Robinson, britanski strokovnjak za izobraževanje, se s tem ne strinja povsem, saj vidi 

problem v kulturi izobraževanja, ki ne upošteva treh osnovnih načel, in sicer, da so človeška 

bitja po naravi različna in raznolika, radovedna ter ustvarjalna. Zagovarja odmik od kulture 

standardizacije, torej stremenja k splošnemu dvigu ravni izobraženosti s tem, da država 

predpiše obvezne standarde znanja, ki jih preverja s testi. Odličnim učiteljem namreč uspe 

prižgati iskrico radovednosti v otroku, medtem ko jih zunanje preverjanje znanja ne motivira 

za učenje, ampak samo ubija njihovo ustvarjalnost. Učitelji naj bi torej bili mentorji, ki izzivajo, 

spodbujajo in vključujejo učence, s čimer omogočajo in podpirajo učenje. 

Vendar Amanda Ripley ugotavlja, da se odnos do učenja med državami razlikuje. V Južni Koreji 

so visoki rezultati posledica visoke motivacije in trdega dela učencev. Učenci namenijo 

ogromno časa šolskemu delu. Večino dneva preživijo v šoli, kasneje pa nadaljujejo z učenjem 

v zasebnih šolah (hagwon), kjer se učijo do poznih ur. Takšna motiviranost je posledica hude 

konkurence pri vpisu na (pre)majhno število odličnih univerz, kamor se lahko vpiše le 2 % 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 405 
 

najboljših pri preverjanju znanja ob zaključku srednje šole. Nasprotno na Finskem učenci ne 

namenjajo toliko časa učenju, ampak je za odlične rezultate učencev zaslužna kvaliteta 

učiteljev. Izobraževalni programi za učitelje so na Finskem maloštevilni in zelo selektivni pri 

vpisu. Prav tako je izobraževanje dolgotrajno in rigorozno. Ker se Finci zavedajo, da je učiteljski 

poklic težek, se lahko vpišejo le tisti, ki se uvrstijo med 10 % najboljših, posledično je poklic 

veliko bolj cenjen, učitelji so bolje plačani, imajo avtonomijo in spoštovanje v družbi. 

 

2.1 Odnos do znanja 

Slovar slovenskega knjižnega jezika znanje opredeljuje kot celoto podatkov, ki si jih kdo vtisne 

v zavest z učenjem, vendar je znanje širok in zapleten pojem, ki ga težko definiramo s 

preprosto definicijo, še težje pa določimo, kolikšno pomembnost ima. Ko govorimo o znanju, 

ne govorimo samo o količini podatkov, ki jih posameznik pozna, ampak tudi o razumevanju le-

teh. Velikokrat je slišati, da je znanje vrednota, vendar bi mu v tem primeru morali priznati 

veliko načelno vrednost in mu zato dajati prednost. Res je, da je želja po znanju na splošno 

prisotna, vendar se zalomi na poti do njega. Pot do znanja je učenje in z njim vselej povezana 

napor in premagovanje odpora. Učenje zahteva čas, vztrajnost in trud. Sprejeti je treba 

dejstvo, da se brez žrtvovanega časa za vajo oziroma utrjevanje določene vsebine ne da 

usvojiti. 

Dr. Mojca Kovač Šebart meni, da se na ta problem pedagoška stroka odziva z iskanjem 

»načinov, kako bi učence motivirali, da bi zanje učenje postalo privlačnejše, in pogosto so ta 

prizadevanja pospremljena z namero, da pot do znanja ne bi bila preveč obremenjujoča. Tako 

je mogoče razumeti težnje po uveljavljanju stališča, da bi bilo treba ne samo posredovati in 

usvajati znanje, ki se nenehno spreminja, temveč predvsem učence naučiti učiti se, pri pouku 

uporabljati aktivne učne metode, graditi na izkušenjskem učenju in učenju za življenje, 

uporabljati interaktivne table, digitalno učno gradivo, kar naj bi bolj vzbujalo zanimanje […] A 

videti je, da opisana prizadevanja in različni ukrepi z leti celo povečujejo vrzel, ki smo jo želeli 

zapolniti.« (Kovač Šebart, 2016) 

V zadnjih desetletjih sta se status in vloga znanja spremenila. Kovač Šebartova meni, da je 

znanje izgubilo tisto, kar nas kot posameznike v temelju oblikuje, kultivira, vodi k neodvisnosti 

razuma in emancipaciji človekovega duha. S tem se strinja tudi Kodelja, ki pravi, da je znanje 
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postalo neke vrste blago, ki se kupuje in prodaja. »Znanje mora biti uporabno in je prenehalo 

biti samo sebi namen,« je kritičen Kodelja. »Znanje v nasprotju s tradicijo predvsem univerz ni 

več nekaj dobrega samo po sebi, ni cilj, h kateremu težimo zaradi znanja samega, ampak ima 

vrednost samo, če se ga da unovčiti, če je kot blago, ki se na trgu prodaja, kupuje. Hkrati to 

pomeni tudi, da mora biti to uporabno znanje, predvsem v smislu uporabnosti za 

gospodarstvo.« (Šebenik, 2018) 

Problem vidi v tem, da živimo v družbi, v kateri je znanje podrejeno gospodarstvu, kar se je 

pričelo s prenosom neoliberalnega razmišljanja v šolstvo. Temu trendu, ki se je v osemdesetih 

letih prejšnjega stoletja uveljavil v anglosaških državah, danes sledimo tudi mi, saj se morajo 

v skladu z izobraževalno agendo EU sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropi prilagoditi 

potrebam boljše in bolj kakovostne ravni zaposlovanja. V izobraževanju torej zasledujemo 

neoliberalne cilje, in sicer učinkovitost izobraževalnih sistemov, prilagoditev izobraževanja 

potrebam gospodarstva in privatizacija šolstva. Na ravni šolskih sistemov se kakovost in 

učinkovitost ugotavljata z raznimi mednarodnimi raziskavami znanja (TIMSS, PISA), ki jih 

podpirajo organizacije, kot je na primer OECD, ki pa so podpornice neoliberalnega 

izobraževanja. Kodelja opozarja na problem teh evalvacij, saj se navezujejo samo na določene 

predmete, kot so naravoslovje, matematika in bralna pismenost. Tudi Robinson poudarja 

problem takšnih evalvacij, saj verjame, da se šolski sistemi posledično bolj osredotočajo na 

znanost, tehnologijo, inženirstvo in matematiko. Čeprav je vse to zelo pomembno, bi morali 

dati enako težo tudi umetnosti, družboslovju in telesni vzgoji.  

V preteklosti je bil glavni cilj študija, da se naučimo misliti z lastno glavo, da se kot posamezniki 

razvijemo in razvijemo sposobnosti kritičnega razmišljanja. Danes pa, ko govorimo o družbi 

znanja, se to bolj nanaša na veščine, ki jih usvojimo, in zmožnost reševanja problemov. V 

poklicnem izobraževanju je to morda razumljivo, vendar Kodelja opozarja, da je na ravni 

univerz takšno znanje zoženo in osiromašeno, kar se pokaže pri vrednotenju humanističnih 

študij in velikega dela družboslovja. Pri reduciranju znanja na učinkovito in produktivno ter pri 

razvijanju izključno kompetenc izgubimo tisto bistveno, in sicer to, da je znanje neka osnova 

formiranja duha in da oblikuje posameznika kot osebo. 

Učitelji že vrsto let opažamo porast števila učencev in dijakov, ki ne berejo, imajo težave z 

logičnim sklepanjem, ne poznajo osnovnih podatkov, ki jih pojmujemo kot splošno izobrazbo, 

imajo težave s povezovanjem podatkov, s pisnim in ustnim izražanjem ter argumentacijo 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 407 
 

lastnih misli in utemeljevanju svojih stališč. Vedno bolj se zdi, da večina ne usvoji temeljnega 

znanja, ki bi jim omogočalo osnovno orientacijo v zgodovinskem, družbenem in kulturnem 

prostoru. 

 

2.2 Splošna razgledanost 

Če je še desetletje ali dve nazaj veljalo, da je splošna izobrazba poznavanje svetovne 

zgodovine, obvladovanje latinščine in osnov periodnega sistema ter zgodbe o nastanku 

Newtonovih zakonov, pa je internetna doba spremenila pogled na dojemanje le-te. Vedno več 

je komentarjev, da dijaki in študentje zaključijo izobraževanje s slabo splošno izobrazbo, 

vendar kot pravi publicistka in prevajalka dr. Neda Pagon, je »splošna razgledanost najbrž 

Zeitgeist, duh časa, in da je pri tem manj pomembno, kaj je njen vir. Če je to splet, je pač splet. 

V njeni generaciji so jo črpali iz študija, branja, podčrtavanja knjig. Danes po njenem mnenju 

prevladuje splošna razgledanost nad splošno izobrazbo – ta dva pojma namreč ločuje, pri 

čemer razgledanost razume kot sopomenko informiranosti, ki lahko seže daleč, ne pa tudi v 

globino.« (Tomažič, 2012) 

Žal je dandanes vse več površinske izobrazbe in površinske razgledanosti, saj so vsebine hitro 

in vedno dostopne na spletu. Vedno bolj prevladuje težnja po lahko dostopnem in neposredno 

uporabnem znanju ter navodilih za ravnanje, ki so preplavila YouTube. Takšna naravnanost žal 

ne podpira posredovanja in usvajanja splošnega, kompleksnega in abstraktnega znanja, kar 

vključuje dolgotrajnejši napor in zahteva potrpežljivost. Posledično se krepi odpor do vsega 

tistega znanja, ki takoj in neposredno ne pokaže uporabne vrednosti. Takšno okolje ne 

motivira za branje knjig niti za kritično razmišljanje. »V takem okolju se razvija mnoštvo 

dezorientiranih posameznikov, ki se jih mimogrede primejo mnenja, predsodki; ni pa prave 

prepričanosti, ki pride s trdim delom in poglobljenim študijem, je prepričana Pagonova. Ker 

smo tako gnetljiva masa, so nas zlahka prepričali, da smo potrošniki – čeprav se tako ne čutimo 

vsi državljani. Otopelost ljudi je posledica tega, da so premalo izobraženi – niso avtonomni v 

svojih mišljenjih. Govori se o svobodi izbire, a v resnici nam je vse ponujeno, vse delegirano, 

prava svoboda je izbrati nič od ponujenega, meni dr. Pagon.« (Tomažič, 2012) Dr. Pagon 

poudarja, da je dodana vrednost klasične izobrazbe vednost. In kljub temu da generacije, med 

katere sodi tudi sama, niso bile deležne prav posebno kakovostne izobrazbe, so zelo veliko 

brali in ne toliko silili v specializacije, ki ne dajejo širine. Danes se je z globalizacijo duh časa 
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izgubil, vsi skupaj pa premalo ustvarjamo zgodovino, glede na možnosti, ki nam jih čas ponuja, 

še dodaja. 

 

2.3 Šola prihodnosti 

Marko Vidrih opozarja na dejstvo, da živimo v digitaliziranem svetu, kjer inteligentni stroji že 

prevzemajo naše delo. Ker ne vemo, koga ali kaj bo nekega dne nadomestila umetna 

inteligenca, se moramo osredotočiti na vse, kar je pomembno. Poleg usvajanja klasičnega 

znanja je treba v šoli pozornost namenjati razvijanju socialnih veščin in osebnih kvalifikacij, kot 

so samoorganizacija in odpornost, ter nizu temeljnih vrednot, kot so spoštovanje, odgovornost 

in lojalnost. Vidrih izpostavi šest kompetenc, ki jim bo v prihodnosti v šoli še posebej potrebno 

namenjati čas. Prva je ustvarjalnost oziroma umetnost reševanja problemov, ki je ena od 

prednosti človeka pred računalnikom. Druga je empatija, ki je predpogoj za uspešno 

komunikacijo, timsko delo in reševanje sporov. Sledi samozavest v povezavi s samo-

pozornostjo, ki omogočata ohranjanje duševnega ravnovesja. Kot četrto kompetenco 

izpostavi mrežno razmišljanje, ki »zajema samostojno razmišljanje, kritično razmišljanje ter 

ozaveščanje o globalnem razvoju in odnosih«, (Vidrih, 2019) pri čemer je zelo koristna učna 

mobilnost posameznikov. Kot peto kompetenco izpostavlja naravo in podnebje, pri tem pa ne 

samo znanje, ampak tudi naravne izkušnje glede uporabe in porabe naših virov. Vsebine, kot 

so sposobnost skrbeti zase ali življenje z naravo, bi bilo treba pogosteje posredovati v praksi. 

Kot šesto kompetenco navaja digitalno življenje. »Potrebno je osnovno razumevanje 

delovanja tako imenovanih inteligentnih strojev, da bi jih razumno in etično uporabljali.« 

(Vidrih, 2019) Raziskave kažejo, da je Slovenija z digitalizacijo šol v zaostanku. Šolski sistem ne 

posveča dovolj pozornosti digitalni pismenosti, saj osnovnih znanj uporabe digitalne 

tehnologije še vedno ne usvojijo vsi osnovnošolci, še navaja. Pri tehnologiji, ki nam je na voljo, 

ne smemo pozabiti, da nam je lahko v oporo in pomoč, medtem ko se pri prenosu in usvajanju 

znanja ni veliko spremenilo. Še vedno moramo nove vsebine usvojiti, da bi jih lahko razumeli 

in argumentirali. 
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2.4 Kakšno je mnenje mladih? 

V anketi, v kateri je sodelovalo 96 srednješolcev, večina iz starostne skupine 17 do 20 let, 97 

% vprašanih meni, da je znanje vrednota, le dobra polovica pa meni, da šola uresničuje njihova 

pričakovanja. 55 % vprašanih meni, da je znanje, ki ga pridobijo v šoli, v skladu s pričakovanji 

delodajalcev. Tisti, ki se s tem ne strinjajo, si želijo več praktičnih in življenjskih vsebin, 

terenskega in skupinskega dela, nabiranja izkušenj skozi uporabo naučene teorije v praksi, 

povezovanja teorije s prakso, manj površinskega znanja in več poglabljanja za delo. Pri 

vprašanju o sposobnostih, veščinah in vrednotah, ki jih je potrebno razvijati v šoli, več kot 80 

% vprašanih meni, da je najbolj pomembno krepiti odgovornost in spoštovanje ter se naučiti 

samoorganizacije. Prav tako več kot 70 % vprašanih meni, da je zelo pomembno krepiti 

samozavest, socialne veščine, komunikacijske veščine in razvijati sposobnost obvladovanja 

stresa. Dobra polovica vprašanih je mnenja, da so zelo pomembni tudi ustvarjalnost, 

prilagodljivost, kritično mišljenje, odnos do narave in timsko delo, medtem ko so 

prilagodljivost in osnovna znanja kodiranja in programiranja zanje srednje pomembni. Več kot 

60 % vprašanih se popolnoma strinja s tem, da je dobra šola tista, ki spodbuja razmišljanje in 

reševanje problemov, razvija domišljijo, uči postavljati cilje in jih reševati ter se povezuje z 

delodajalci. Več kot polovica vprašanih se popolnoma strinja tudi s tem, da dobra šola nudi 

vrsto raznolikih interesnih dejavnosti in nudi možnost mednarodnih izmenjav. Manj se 

vprašani strinjajo s trditvami, da dobra šola spodbuja prihajanje do spoznanj skozi proces 

samostojnega odkrivanja in raziskovanja, pri vseh predmetih vključuje IK tehnologijo, nudi 

možnost spoznavanja drugih kultur, se osredotoča na uporabna znanja in izloča balast.  

 

3 Zaključek 

Odnos do znanja in dojemanje splošne izobraženosti je vsekakor podvrženo zgodovinskim, 

geografskim in kulturnim okoliščinam. Kljub nestrinjanju nekaterih akademikov menim, da 

slovenska splošna javnost še vedno dojema znanje kot vrednoto, kar potrjuje tudi visok 

odstotek strinjanja pri anketiranih srednješolcih. Problem pri nas pa se kaže predvsem v 

razumevanju dejstva, da je pot do znanja naporna. 

Naloga izobraževalnega sistema je omogočanje pridobivanja splošne izobrazbe. Gre za 

klasično izobrazbo, ki je za razvoj posameznikove identitete še kako pomembna, kljub 
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protiargumentom, da temu ni tako. Največ splošne izobrazbe je mogoče pridobiti v obdobju 

srednje šole, ko so mladi možgani najbolj sveži in odprti za novo znanje. Vendar koliko splošne 

izobrazbe dijaki odnesejo, ni odvisno zgolj od profesorjev in izobraževalnega sistema, ampak 

tudi od njihove radovednosti in želje po znanju ter podpore staršev. Žal je posameznikov odnos 

do znanja velikokrat posledica družbene klime, ki je našemu šolskemu sistemu in vlogi učitelja 

v njem precej nenaklonjena. Splošna javnost se ukvarja s količino podatkov, ki jih morajo 

učenci znati, in z njihovo (ne)uporabnostjo, primernostjo učbenikov in delovnih zvezkov, 

učiteljevimi kompetencami itd., namesto da bi preprosto zaupali v sistem, ki v primerjavi z 

ostalimi izobraževalnimi sistemi le ni tako slab. Dober šolski sistem mora ponuditi širino in 

globino znanja v pravi meri, vodilo pri tem pa sta trud in vztrajnost, do česar se moramo kot 

družba bolj pozitivno opredeliti, saj brez teh vrlin le redkokomu uspe. Kljub neoliberalnim 

tendencam znanje ne sme biti samo storilnostno naravnano, ampak nas mora definirati. 

Usvajanje znanja namreč omogoča posamezniku postati omikan, kultiviran in svoboden del 

družbe. V ospredje bodo vedno bolj prihajale lastnosti, ki nas razlikujejo od strojev in umetne 

inteligence, zato se strinjam s pogledom, da samo uporabno znanje enostavno ni dovolj. 

Pomembno je razvijati domišljijo, sočutje in odnos do narave ter dati možnost ustvarjalnosti. 

To nam omogoča širina izobraževalnega sistema na primarni in sekundarni ravni, raznolikost 

predmetov tudi v poklicnih in strokovnih šolah. Žalostno je, da se splošno-izobraževalni 

predmeti zaradi potreb gospodarstva v strokovnih šolah umikajo praktičnim predmetom, 

medtem pa še vedno preveč dijakov meni, da njihovo znanje ni v skladu s pričakovanji 

delodajalcev.  

Praktično znanje je pomembno, vendar moramo biti bolj kritični do tega, kakšno znanje 

imamo. S površinskim znanjem se enostavno ne smemo zadovoljiti. Ključno je razumevanje 

tistega, kar nam omogoča videti prek meja gole neposredne uporabnosti, in za takšno 

poglobljeno znanje si je vredno prizadevati, saj je temelj naše osebnosti. 
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Povzetek 

Prispevek se ukvarja s pomembno, a pogosto prezrto problematiko neenakovrednosti med 

spoloma v sodobno družbi. Ta je v obliki prikritega kurikuluma prisotna tudi v vzgojno-

izobraževalnem sistemu, a se je učitelji ne zavedamo, če pa se je, ob njej pogosto ravnamo 

napačno. K poglabljanju spolnih stereotipov lahko pripomorejo tudi kvantitativne metode 

raziskovanja učne uspešnosti učencev, če jih ne reflektiramo v širšem družbenem kontekstu. 

Posebno vrsto edukacijske senzibilitete v smislu spolne enakovrednosti zahteva pouk 

književnosti, saj se v umetnostnih besedilih, katerih avtorji so predvsem moški, pogosto 

pojavljajo stereotipni književni liki. Prispevek se osredinja na nekaj tovrstnih reprezentativnih 

primerov. 

 

Ključne besede: spolni stereotipi, prikriti kurikulum, (ne)stereotipnost književnih likov 

 

 

Abstract 

The article deals with important yet commonly overlooked issues of gender inequality in the 

contemporary society. Although it can be found in the hidden curriculum of our educational 

system, most teachers are often not aware of. However, if they are, they usually react 

inappropriately to it. Gender stereotypes might be deepened when employing quantitative 

methods in researching students' learning achievements. When dealing with gender equality 

in literature teaching a special kind of teaching sensibility is called for, as literary works whose 

authors are predominantly male often include stereotypical literary characters. The article 

focuses on individual cases of this kind. 

 

Key words: gender stereotypes, hidden curriculum, unconventionality of literary characters 
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1 Teoretična izhodišča 

Kot učiteljica slovenščine se z dijaki ob obravnavanju besedil pogovarjam o njihovem 

doživljanju prebranega. Pogosta tema je razmerje med spoloma. Večina dijakov meni, da so 

danes moški in ženske enakopravni. Včasih se oglasi katera od dijakinj in pove lastno negativno 

izkušnjo v zvezi s tem – na primer da žensko nezvestobo oziroma menjavanje partnerjev 

obsojajo sovrstniki (in tudi odrasli) bistveno bolj kot moško promiskuitetnost. Za generacijo 

milenijcev je sicer nasploh značilno, da so manj spolno aktivni od prejšnjih generacij; poleg 

tega čas, v katerem odraščajo, vedno bolj preveva duh konservativizma, zato se ni čuditi 

njihovemu stališču. Najpogostejši argumenti, ki jih navajajo, so plače v javnem sektorju (ima 

učiteljica morda nižjo plačo kot učitelj?) in funkcije, ki jih ženske zasedajo. Statistični podatki 

o razlikah med plačami moških in žensk ter podatki o deležu posameznega spola na vodilnih 

položajih dijake torej ne prepričajo najbolj, prej v njih seme dvoma zasejejo dejstva, ki kažejo, 

da je svet bistveno bolj kot po ženski meri napravljen po moških merilih. Tako na primer 

varnostni pasovi v avtu ali neprebojni jopiči ne upoštevajo ženskih telesnih mer; velikost vreče 

cementa, dimenzija opeke, mobitela – vse je oblikovano po merah moškega. Applov pametni 

asistent SIRI je uporaben za iskanje prostitutk in dobaviteljev viagre, ne bo pa nam posredoval 

informacij o tem, kje lahko opravimo abortus ali dobimo informacije za ukrepanje ob posilstvu. 

Tovrstnih primerov prikrite diskriminacije je ogromno, vendar smo svet, ki je narejen 

predvsem po meri moških, sprejeli kot nekaj samoumevnega in ga ne problematiziramo.  

Enako velja za naš vzgojno-izobraževalni sistem – formalno so v njem zagotovljeni enakovredni 

pogoji za oba spola; zapisani so v Beli knjigi, šolskih učnih načrtih in pravilnikih. Večina učiteljev 

je prepričana, da na področju spolne enakopravnosti v razredu ni težav, da so te stvar 

preteklosti. Dejansko je danes položaj žensk v izobraževanju odličen v primerjavi s tem, kar se 

je dogajalo še pred približno sto leti. Do leta 1869, ko je bila vpeljana osemletna šolska 

obveznost za vse otroke, so se namreč izobraževala le dekleta iz bogatih družin, revna dekleta 

so obiskovala trivialke in nedeljske šole; učni program je bil prilagojen njihovim 

»sposobnostim« in »potrebam« (biti dobra gospodinja, žena in mati). V 19. stoletju so dekliške 

razrede poučevale učiteljice (njihova plača je znašala 60 % plače moških kolegov), saj 

duhovniki tega niso želeli početi – bilo naj bi neprimerno. V tridesetih letih prejšnjega stoletja 

je Lovro Sušnik (v Leskovšek, 2002, 80) zapisal, da se abstraktno, suhoparno, razumsko, 
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neosebno in splošno učenje ne prilega ženskemu načinu razmišljanja, ki je bolj živahen, 

čustven, oseben in konkreten. Sušnik ocenjuje, da ženske odlikujeta pridnost in 

reproduktivnost; motiv za študij pri ženskah pa vidi v možnosti zaslužka. Tovrstno razlikovanje 

med moškim in ženskim spolom (izhajajočim iz krščanskega koncepta o moškem kot glavi in 

ženski kot srcu, kar tvori celoto) najdemo tudi pri ženskih avtoricah, ki so objavljale v sicer 

napredni reviji Slovenka. »Avtorice zagovarjajo samostojnost, pravice, enakopravnost in 

izobraženost, vendar se pri tem ženska ne sme ukloniti svetu, ki ga narekujejo moški, ne sme 

sprejeti moškega diskurza. Verjamejo v pristno žensko naravo, ki je drugačna od moške, zato 

je konkuriranje v sferah, kjer vladajo moški, prevzemanje moškosti.« (Leskovšek, 2002, 47) 

Diskurz izpred sto let se v sodobnosti, zaznamovani z retradicionalizmom, vrača v bolj ali manj 

prikriti obliki. Stavke tipa »punčke tega ne delajo« in »fantki ne jokajo« slišimo iz ust staršev, 

starih staršev in vzgojiteljev še danes; tudi misli (predvsem) moških avtorjev člankov iz prve 

polovice prejšnjega stoletja v smislu, da so deklice pridne in imajo urejene zvezke, fantje pa 

ne poslušajo, ugovarjajo, a so bolj ustvarjeni za znanost, ker dvomijo in razmišljajo, delujejo 

presenetljivo aktualno. 

Leskovšek (2002, 263) povzema novejše ugotovitve o spolni identiteti, da kdo je ženska in kdo 

moški, ne odloča biologija (telesne značilnosti) enega ali drugega, temveč njun družbeni spol 

– se pravi tisto, kar velja za ženske, in tisto, kar je »prepoznano kot moško«. Ženska se telesno 

lahko loči od moškega, aj ji to še ne zagotavlja pripadnosti ženskemu spolu; prav narobe – spol 

s tem sploh ni določen. 

Ker je adolescenca pomembno obdobje tudi v smislu oblikovanja spolne identitete – slednjo 

si sicer v zadnjih desetletjih mladi ljudje upajo v primeru nesprejetja biološkega in 

privzgojenega družbenega spola bolj odkrito in odprto zaživeti kot nekoč –, so v vzgoji in 

izobraževanju vprašanja spola in stereotipov v zvezi s slednjim izjemno pomembna. Kot pa 

sem zapisala že na začetku prispevka, se problematike večina učiteljev ne zaveda, jo 

podcenjuje, če pa je kdo pozoren nanjo, morda napačno odreagira. Vendramin (2006, 86), ki 

se ukvarja z raziskovanjem razlik med spoloma v šoli, navaja anekdotično prigodo iz 

strokovnega spopolnjevanja vzgojiteljic in vzgojiteljev. Sodelujočim na seminarju je zastavila 

vprašanje o razlikovanju med dekliško in fantovsko vzgojo. Vsi so zagotavljali, da z dečki in 

deklicami ravnajo enako, dodali pa so, da »fantje so fantje, punce pa punce« in da jih bolj 

skrbijo drugi problemi. Ravno tovrstna samozavest in njihove besede, ki implicirajo različne 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 418 
 

vzgojne metode glede na spol, povedo, kako zelo so vpeti v družbene konvencije in stereotipe, 

ne da bi se tega sploh zavedali. Še bolj pa je zaskrbljujoče, da takšna samoumevnost ni prisotna 

le v vsakdanji vzgojno-izobraževalni praksi, ampak tudi na ravni edukacijskih analiz, ki – še 

posebej v sferi kurikuluma in pedagogike, pa tudi strukturiranja izobraževanja ter 

izobraževalnih politik – pogosto ne osvetljujejo spola in s tem puščajo pomembna vprašanja 

avtoritete, jezika, oblasti brez odgovora oziroma skrite. Spol kot osrednje organizacijsko 

načelo v izobraževanju je bil vse prepogosto spregledan, po drugi strani pa so v raziskavah 

dosežkov razlike med dosežki fantov in deklic utemeljene na statističnih podatkih.  

O vplivu biološkega spola na učno uspešnost je bilo opravljeno veliko statističnih raziskav, na 

osnovi katerih so nastale obsežne razprave. Kvantitativne metode praviloma zajemajo 

relativno velik del šolajoče se populacije; izračunani odstotki so v raziskavah po navadi 

pojasnjeni in ovrednoteni iz različnih zornih kotov. Večina raziskovalcev ugotavlja, da je v 

slovenskem šolskem sistemu uspešnejši ženski spol. Učenke/dijakinje naj bi bile po rezultatih 

raziskav bolj pridne, ambiciozne, lažje naj bi jim šli (tuji) jeziki, sploh predmeti, pri katerih se 

je treba učiti na pamet, veliko ponavljati; fantje pa naj bi bili uspešni na področjih, kjer je treba 

logično razmišljati. Npr. Zurc, ki se je v svoji raziskavi ukvarjala s spolom otroka kot dejavnikom 

učne uspešnosti v osnovni šoli, je anketirala 1783 osnovnošolcev iz druge triade. Dobljene 

podatke je vzporejala z ugotovitvami raziskovalcev (Pečjak, Marjanovič Umek, Dobnik idr.) 

izpred več let in prišla do podobnih rezultatov, ki kažejo, da višjo statistično učno uspešnost 

dosegajo deklice. Zlasti je to očitno na področju branja, splošnega védenja in motivacije. 

Raziskovalka sicer vključi v svoje ugotovitve dejavnike, kot so socialne spretnosti in odsotnost 

vedenjskih težav ter razvojnih primanjkljajev, kar je pogosto povezano s socialnim okoljem, iz 

katerega izhajajo otroci. Opozori tudi na »vpliv halo učinka otrokovega spola na učiteljevo 

ocenjevanje, saj se učna uspešnost deklic ocenjuje višje tudi pod vplivom bolj zaželenega 

vedenja v razredu in večje motivacije za uspeh, boljših socialnih spretnosti ter odsotnosti 

vedenjskih težav« (Zurc, 2019, 82). Avtorica prispevka z vključevanjem tovrstnih dejavnikov 

vnaša dvom v absolutno veljavo kvantitativne metode. Slednja je vsekakor pomembna, a 

predstavlja nevarnost, da preraste v »pozitivizem trdnih dokazov«, opozarja v svojem 

prispevku Vendramin (2006, 87) in navaja ugotovitve novozelandskih raziskovalk Alton-Lee ter 

Praat, da je ob razpravljanju o razlikah med spoloma v učni uspešnosti pomembno imeti v 

mislih, da so slednje običajne povprečne razlike, in zato ne odražajo realnosti za vse 
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posameznike in posameznice v skupini deklet ter fantov, ki jih preučujemo. Dodaja še, da so 

te razlike v splošnem majhne v primerjavi s pomembnim prekrivanjem dosežkov v obeh 

skupinah. 

Z biološkimi argumenti in statističnimi podatki je torej treba ravnati previdno, saj nas 

osredinjajo na povprečje, ne pa na posamezna dekleta in posamezne fante. Poleg tega 

ohranjajo skozi stoletja ukoreninjene stereotipe, da so naravoslovne vede bližje fantom, 

družboslovne pa dekletom, da so dekleta pridna, fantje pametni, da so slednji uspešnejši pri 

nalogah, ki zahtevajo abstraktno mišljenje, prostorske zmožnosti, reševanje problemov in 

konceptualizacijo, dekleta pa naj bi bila rojena za preproste, ponavljajoče se veščine 

(Walkunide v Vendramin, 2006, 88). Kodelja (2003, 77) zapiše, da se »diskriminacija deklic /…/ 

dogaja na podlagi verovanja, da razlike so, in ne na podlagi dejanskih razlik«.  

Vendramin (2006, 89) pa opozarja še na en pomemben vidik – statistični podatki lahko vplivajo 

tudi na oblikovanje izobraževalne politike, razvoj in implementacijo kurikuluma. Ob tem je 

treba upoštevati različne reprezentacije kurikuluma (načrtovanje, izvedba, doseženi 

kurikulum), saj lahko razhajanje med enim in drugim pripelje do nezaželenih in nepredvidenih 

učinkov. Namreč izobraževalne prakse in materiali, ki jih v procesu vzgoje in izobraževanja 

uporabljamo, so zaznamovane s predpostavkami o svetu in družbi; niso zgolj prenašalci 

dejstev, ampak izkazujejo sledi političnih, ekonomskih in kulturnih delovanj. Vendramin (2006, 

91–92) uporabi Jacksonovo sintagmo iz leta 1968 »prikriti kurikulum«, kar pomeni nevidno 

poučevanje o družbenih in kulturnih normah ter pričakovanjih. Sem spadajo socialna razmerja, 

vsakdanje prakse, razmerja do vsebin, skupaj z mrežo predpostavk, drž, mnenj in pričakovanj, 

ki so običajno implicitni in neproblematizirani, kot je prikrita problematika ženske 

enakopravnosti v sodobnem svetu, o čemer sem pisala na začetku prispevka. 

 

2 Književni liki skozi prizmo spolnih stereotipov 

V sodobni pedagoški praksi se uporabljajo besedila pri večini predmetov, slovenščina pa je 

področje, kjer večji del pouka beremo tako umetnostne kot neumetnostne tekste in se o njih 

pogovarjamo. Ker besedila niso preprosto deskriptivna ter faktografska in ker lahko gre 

(predvsem) pri umetnostnih besedilih iz različnih časovnih obdobij in kulturnih ozračij za 

različne primere stereotipnega ali celo seksističnega gradiva, je treba še posebej senzibilizirati 
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in ozavestiti lastno izobraževalno prakso ter biti pozoren na prikrite ideološke podtone. 

Namen prispevka ni razpravljanje o tem, v kolikšni meri je literatura, ki so jo pisale oziroma jo 

pišejo ženske, zastopana v slovenskem (in svetovnem) literarnem kanonu in posledično tudi v 

učnem načrtu za pouk književnosti, saj je bilo tovrstnih raziskav napravljenih kar nekaj (npr. 

Božič), vse pridobljene statistične podatke pa je seveda treba interpretirati skozi socialni 

položaj žensk, o čemer je pisala že Woolf v Lastni sobi, in upoštevati dejstvo, da so bili »tvorci« 

literarnega kanona do nedavnega predvsem moški. 

V nadaljevanju prispevka se bom ukvarjala z obstoječim naborom obveznih ter izbirnih besedil 

v učnem načrtu za slovenščino in napravila pregled literarnih besedil, ki so zanimiva s stališča 

stereotipnosti oziroma nestereotipnosti literarnih likov glede na spol, njihove recepcije 

gimnazijskih dijakinj in dijakov ter možnih »pasti« za učitelje ob obravnavanju in aktualiziranju 

tovrstnih besedil. 

V prvem letniku se dijaki na začetku šolskega leta srečajo z orientalskimi književnostmi in kot 

obvezno domače čtivo preberejo izbor zgodb iz Svetega pisma. Temeljna knjiga krščanstva je 

tudi osnova za (predvsem) moško dojemanje ženskih literarnih likov do 20. stoletja – ženska 

kot podrejena, manjvredna v realnem življenju in ženska kot nedosežen ideal ter objekt 

moških fantazij v realnosti. Slednje je še posebej prisotno v pesništvu; dijaki tovrstnemu vzorcu 

sledijo od z božjo milostjo obsijane Beatrice iz Božanske komedije, preko nekoliko bolj 

zemeljske renesančne Petrarkove Laure do Prešernove Julije in Kettejeve Angele v serenadi 

Na trgu. Dualizem ženske kot nedoseženega ideala oziroma platonske ljubezni in ženske 

grešnice oziroma telesne ljubezni se v pesništvu, ki ga spoznavajo gimnazijci med svojim 

šolanjem, prvič prekine in preseže v smislu spojitve obeh plati ljubezni z Gradnikovimi Pismi, 

ki pa so zanimiva tudi s stališča lirskega subjekta – gre namreč za pesem vložnico, v kateri 

moški avtor uporabi ženski glas. S podobnim postopkom se dijaki srečajo že v drugem letniku 

v Prešernovi pesmi Nezakonska mati, ki odpira problematiko nezakonskega materinstva, 

neenakopravnosti v odnosu med moškim in žensko ter družbene stigme – pogojene s 

krščansko tradicijo – žensk iz nižjih slojev, ki so jih moški pogosto spolno izkoristili, saj so iz 

vere izvirajoči predsodki prepovedovali spolnost pred poroko oziroma so ji pripisovali izključno 

reproduktivno vlogo. 
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S tovrstnim pogledom na ženske iz nižjih slojev (natakarice, gospodinjske pomočnice in 

trgovke) se dijaki srečajo tudi v Kersnikovi Jari gospodi, v kateri adjunkt Pavel kot tipičen 

predstavnik malomeščanskega uradništva iz 19. stoletja želi izkoristiti mlado in naivno točajko 

Ančko. 

Besedilo, ki sicer ne spada med obvezna besedila v gimnazijskem programu za tretji letnik, 

vendar ga vključim kot izbirno besedilo, je Misterij žene Zofke Kveder. Motivi, ki jih dijaki 

spoznajo skozi črtice, so praviloma tema burnih razprav v razredu. Dijake vznemirijo in 

pretresejo samomor »srečno« poročene mlade gospe, detomor, nasilje v družini zaradi 

revščine, abortus, sovraštvo do še nerojenega otroka, bolan in dela nezmožen ter zato 

zaničevan mlad moški … V pogovoru dijaki večinoma izražajo negativne vrednostne obsodbe, 

nekateri menijo, da je zapisano v črticah stvar preteklosti, da tovrstnih težav danes ni. 

Predvsem dekleta pa so diskurz na ravni moraliziranja sposobna preseči s kompleksnejšim 

uvidom v problematiko, ki je prisotna tudi danes, vendar se morda izkazuje na drugačen način. 

Črtice Zofke Kveder so kljub časovni oddaljenosti dogajalnega časa in prevladujoči »ženski« 

problematiki primer besedila, ob katerem skupaj z dijaki prevprašujemo razmerja med 

ženskami in moškimi v sodobni družbi. V nekem smislu pa je lahko pogovor o tovrstnih 

vprašanjih problematičen zaradi eventuelnih poenostavitev razmerja med moškim in žensko, 

ki se kaže v očrnitvi moških oziroma dihotomiji med slabo moško oziroma androcentrično 

pozicijo in dobro žensko oziroma feministično pozicijo, na kar so dijaki še posebej občutljivi. 

Ob urah, ko obravnavamo besedila Zofke Kveder, se mi vedno zastavlja vprašanje, ali je 

prevladujoče moraliziranje ob nestereotipnem ravnanju ženskih likov tako dijakinj kot dijakov 

posledica njihove mladosti, nezrelosti, ali pa gre za privzgojene predsodke, ki se prikrito 

vračajo v našo družbo. Vloga učitelja, ki dijake usmerja v pogovorih o socialnih razmerjih, je 

ob tovrstnih besedilih izjemno pomembna. 

Nestereotipnost ženskega lika dijake močno vznemiri tudi ob branju Flaubertovega romana 

Gospa Bovary. Roman je ob Zločinu in kazni Dostojevskega izbirna možnost domačega branja 

za dijake drugega letnika. Ko sem reflektirala svojo pedagoško prakso, sem ugotovila, da sem 

po principu stereotipizacije »te knjige so za fante, te knjige pa za dekleta« dijakom priporočila, 

naj zaradi napete zgodbe raje berejo Dostojevskega, dijakinjam pa sem zaradi ljubezenskih 

zapletov sugerirala branje Flaubertovega romana, kar je z vidika ustvarjanja oziroma 
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ohranjanja spolnih stereotipov povsem nesprejemljivo, saj sem tisto, kar naj bi skušala preseči, 

nehote pomagala utrditi. 

Podobno kot se ob nestereotipnem liku Emme Bovary razvname burna debata med dijaki, pri 

njih izzovejo različna mnenja lik Molly Bloom v Joycevem Uliksesu, Berk v Zupanovem Menuetu 

za kitaro, izrazita stereotipnost ženskih likov v Bartolovem Alamutu in v delih socialnih 

realistov (npr. Samorastniki). O stereotipnosti ženskih in moških likov se pogovarjamo tudi ob 

Cankarjevih pripovednih in dramskih tekstih, ki so še posebej zanimivi s stališča lika matere in 

učiteljice. 

Fizični in duševni razvoj, ki ga doživijo dijaki med šolanjem, izkušnje – lastne in literarnovedne 

–, ki jih pridobijo, večino od njih v četrtem letniku usposobi za zrelejši diskurz ob maturitetnih 

besedilih, ki pogosto tematizirajo tudi v prispevku obravnavano temo. 

 

3 Zaključek 

Sodobna šola je na prvi pogled nediskriminatorna v smislu spola, a prikriti kurikulum kaže 

drugačno sliko. Večina učiteljev se s spolno stereotipizacijo ne ukvarja, če pa jo že zazna, 

pogosto ravna – z dobrimi nameni – napačno. Slednje se kaže npr. v distinkciji med 

»fantovsko« in »dekliško« literaturo, ki naj bi zvišala motivacijo za branje. Sploh pouk 

književnosti je področje, kjer ima učitelj ob pogovorih o (ne)stereotipnih književnih likih veliko 

možnosti, da se že z vzgojo pridobljeni stereotipi glede spola odpravijo ali vsaj 

problematizirajo. Dolgoletna praksa v šolstvu me je naučila, da so mnogi dijaki občutljivi na 

problematiko spola; razlika, ki jo opažam v zadnjih letih, je ta, da so se v tem smislu začeli bolj 

senzibilizirati tudi fantje. 

Temo, ki sem jo skušala osvetliti v prispevku, ocenjujem kot izjemno pomembno za vzgojno-

izobraževalni proces, saj učitelji prepogosto podležemo stereotipizaciji spola v družbi in 

posledično pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu. Slednje spodbujajo tudi nereflektirani 

statistični podatki o učni (ne)uspešnosti fantov in deklet na posameznih predmetnih področjih. 

Učitelji bi se morali o tej problematiki izobraževati in jo ozavestiti, saj pogosto delamo 

(nehotene) napake že na ravni osnovne komunikacije ali delitve besedil za domače branje. 
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Povzetek 

Vzgojno-izobraževalni proces se v zadnjem desetletju nenehno prilagaja sodobni družbi in 

uresničuje zmožnosti razvijanja e-kompetenc vseh deležnikov izobraževanja. Prispevek se 

osredotoča na vlogo učitelja slovenščine kot moderatorja pri usvajanju e-kompetenc in vsebin, 

opredeljenih v učnih načrtih. V informacijski dobi je delo v spletnem učnem okolju izrednega 

pomena, saj v okviru medpredmetnih povezav in projektnega učnega dela opremimo učence 

z znanji, ki jih potrebujejo pri vsakodnevnem opravljanju (šolskih) obveznosti. Vključevanje IKT 

pri pouku in z njo povezanih e-vsebin in e-storitev je smiselna in upravičena, če učencem 

omogoča hitrejše in kakovostnejše doseganje učnih ciljev. Prispevek pomembno osvetljuje 

spregledano področje računalniškega opismenjevanja, ključne kompetence sodobne 

informacijske družbe, in podaja nekaj primerov dobre prakse pri pouku slovenščine v osnovni 

šoli, tudi z vidika inkluzivne pedagogike. 

Ključne besede: računalniško opismenjevanje, spletno okolje, e-slovenščina, osnovna šola 

 

Abstract 

Throughout the last decade the primary education system has been constantly adapting to 

the needs of the contemporary society. As such it helps developing e-competences of all sides 

involved in the educational system. This article focuses on the Slovenian language teacher’s 

role in terms of moderating the acquisition of e-competences and the contents defined in the 

curriculum. In the information age, working in the online educational environment is of a great 

importance. It provides the opportunity of cross curriculum joining and project based studies, 

from which students get/benefit the knowledge and know-how needed for their every day 

(school) tasks and responsibilities. The incorporation of ICT (IKT) and related e-contents and 

e-services into the classes/teaching is reasonable, if it enables the students to achieve goals 

faster in a high-quality way. This article highlights the mainly overlooked field of the computer 

literacy and the key competences of the contemporary information society. It also provides 

some examples of good practice within the Slovenian classes at a primary school in general as 

well as from the inclusive pedagogy point of view. 

Key words: elimination of computer illiteracy, online environment, e-Slovenian, primary 

school  
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1 Predstavitev teme 

Računalniško opismenjevanje učencev v osnovni šoli se v zadnjem desetletju pomika v nižje 

razrede, kar omogoča neobvezni izbirni predmet računalništva v 4. razredu, sistematično pa 

pričnemo z uvajanjem računalniškega opismenjevanja pri pouku slovenščine ob koncu II. 

triletja, torej v 6. razredu. Posodobljeni UN za slovenščino (2018) v poglavju Informacijska 

tehnologija spodbuja rabo informacijske tehnologije za uresničevanje učnih ciljev pri pouku 

slovenščine, za spodbujanje aktivnosti učencev, za njihovo motivacijo ter za digitalno 

opismenjevanje. V primerjavi s predhodnim učnim načrtom za slovenščino (2011) je opazno 

večje vključevanje informacijske tehnologije, saj avtorji UN ugotavljajo, da lahko njena raba 

ob ustreznih načinih in oblikah dela bistveno pripomore k učinkovitejšemu doseganju ciljev 

tako pri jezikovnem kot književnem pouku. Učenje s pomočjo sodobne tehnologije učence 

večinoma motivira, zato je pouk, ki vključuje rabo IT, učencem zanimivejši in se mu približa na 

raven vsakodnevne uporabe. Razne e-vsebine in e-storitve se razvijajo zelo hitro, hkrati pa tudi 

hitro zastarajo, zato je treba tehtno razmisliti in izbrati, kaj naj se v pouk vključi in česa ne. 

Bistvena je učna motivacija, učiteljeva vloga moderatorja in povezovalca. 

Novejše raziskave o učenju učencev so predvsem zaradi napredka tehnologije opremila 

učitelje s podatki o tem, kako se učijo možgani. Spoznanja razumevanja učenčevega učenja je 

smiselno uporabiti v praksi, pri tem pa upoštevati implikacije za poučevanje ter potencialne 

organizacijske prilagoditve. Učno motivacijo lahko opredelimo kot skupen pojem za vse vrste 

motivacij v učni situaciji. Zajema namreč vse, kar daje pobude za učenje, bodisi od zunaj bodisi 

od znotraj, prav tako pa učenje usmerja ter mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost. V 

primeru, da učenci ne sodelujejo aktivno pri pouku in se neradi ali pod prisilo lotevajo raznih 

aktivnosti, ki so povezane z učenjem, ter celo izostajajo od pouka, govorimo o pomanjkanju 

učne motivacije (Marentič Požarnik, 2000, 62). 

Pomen učne motivacije pri učencih v procesu računalniškega opismenjevanja je večplasten in 

zahteva od učitelja temeljito pripravo. Motivacija mora biti usmerjena v učenčevo delo, v 

metode dela, s katerimi učencem približamo vsebine, in v učno okolje. Učiteljeva vloga je ta, 

da učence vpelje v svoj predmet in jih vodi pri samostojnem odkrivanju stvari. Želi, da sami 

pridejo do določenih pogledov, zato jih spodbuja, da izrazijo svoje misli in ideje. Učiteljev cilj 

je prispevati k osebnosti rasti učencev, pri tem pa se trudi, da bi bili pri učenju čim bolj aktivni 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 427 
 

in sproščeni. Spodbuja jih, da vsebine povezujejo z lastnimi izkušnjami in doživljanjem, da se 

o tem pogovarjajo in da se vedno znova sprašujejo, kaj vse še želijo spoznati (Marentič 

Požarnik, 2000, 78). 

 

2 Opis teme 

Pri načrtovanju pouka slovenščine izhajamo iz posodobljenega učnega načrta za slovenščino 

iz leta 2018, upoštevamo specifike posameznih oddelkov in odločbe učencev, ki so vključeni v 

redni vzgojno-izobraževalni proces. Z računalniškim opismenjevanjem pri pouku slovenščine 

se ukvarjam že skoraj desetletje, saj se mi zdi, da je ključna kompetenca sodobne družbe v 

učnih načrtih obravnavana obrobno in se je učitelji slovenščine zaradi številnih meni neznanih 

razlogov pri vključevanju v pouk materinščine izogibajo. Tudi osnovnošolska učna gradiva za 

pouk slovenščine so dolga leta stopicala za sodobnimi IKT kompetencami in so se šele v zadnjih 

letih začela odzivati na potrebe računalniškega opismenjevanja. Trditev, da računalniško 

opismenjevanje ni stvar učiteljev slovenščine, je absurd, saj je to temeljna kompetenca 21. 

stoletja. Vsi pedagoški delavci smo namreč usposobljeni za podajanje osnovnih računalniških 

znanj. Pri posodobljeni izdaji učnega načrta za slovenščino je v 5. in 6. razredu oblikovan 

standard znanja, ki zajema računalniško opismenjevanje in je zagotovo posledica že vpeljanih 

in potrjenih učnih vsebin v novejših učbenikih za slovenščino v 6. razredu: »Učenec pravopisno 

zmožnost pokaže tako, da zna uporabljati pravopisne priročnike v knjižni in elektronski obliki, 

pri oblikovanju besedil z računalnikom pa tudi urejevalnike, pregledovalnike in črkovalnike 

besedil.« (Poznanovič Jezeršek, 2018, 54) 

 

2.1 Učna motivacija 

Na uspešno učno motivacijo pri učencih višjih razredov zagotovo vpliva učitelj s svojo 

strokovnostjo, pripravo na pouk in povratno informacijo učencem. Učno motivacijo moramo 

izvajati v vseh fazah pouka, ne samo na začetku, ko učence usmerjamo oz. motiviramo za 

obravnavo nove učne snovi. Peklajeva poudarja, kako pomembno je, da znamo proslaviti vsak 

napredek in nove dosežke. S pravim načinom dela in ustrezno pomočjo lahko dosežemo 

zavidljive rezultate in spoznamo učenca tudi po drugi plati, kar se brez ustrezne usmeritve 

morebiti sploh ne bi zgodilo. Poudarja, da kakovostna šola temelji na kakovostnih učiteljih, na 
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tem, kaj na koncu naredi učitelj pri pouku v razredu, prav tako je tudi pomoč učencem z učnimi 

težavami na koncu v veliki meri odvisna od tega, kaj in kako bo z njimi delal učitelj dan za dnem 

v okviru pouka (Peklaj, 2012, 26). 

Obstajajo ključna motivacijska načela, na katerih temeljijo motivacijska prepričanja, strategije 

za uravnavanje motivacije in učno okolje ter implikacije za poučevanje (Zavašnik Arčnik 2015; 

Boekaerts, 2013, 88–97): 

1. Motivacija se izboljša, ko se učenci počutijo zmožne narediti tisto, kar se od njih 

pričakuje. 

2. Učenci so bolj motivirani za učenje, ko zaznajo dosledno usklajenost med določenimi 

dejanji in dosežki. 

3. Učenci so bolj motivirani za učenje, ko predmet cenijo in ko jim je jasen namen učenja. 

4. Učenci so bolj motivirani za učenje, ko doživljajo pozitivna čustva v zvezi z didaktičnimi 

dejavnostmi. Negativna čustva jih odvrnejo od učenja. 

5. Učenci so vztrajnejši pri učenju, ko lahko sami uravnavajo svoje potenciale in se znajo 

učinkovito spopadati z ovirami. 

6. Učenci so bolj motivirani za učenje in za uporabo strategij za uravnavanje motivacije, ko 

čutijo, da je okolje naklonjeno njihovemu učenju. 

Pred konkretno predstavitvijo računalniškega opismenjevanja pri učnih urah velja opozoriti, 

da je potrebno ob vključevanju učencev s posebnimi potrebami (npr. učenci z disleksijo, 

avtizmom, z AHDH – motnja pozornosti s hiperaktivnostjo idr.) ustvarjati pozitivno razredno 

klimo. Nepoznavanje drugačnosti po navadi obuja predsodke in ustvarja odklonilni odnos. Če 

učenci poznajo in ozavestijo vzroke za posebne potrebe posameznika, ga lažje sprejmejo in 

vključijo. To pozitivno vpliva na posameznika, ki se čuti sprejet. Tako so izpolnjeni pogoji  za 

vzpostavljanje socialnih interakcij, za komunikacijo in uspešnejše učenje. 

 

2.2 Razvijanje digitalne zmožnosti 

V učnem načrtu izbirnega predmeta Vzgoja za medije – tisk, radio, televizija o razvijanju 

digitalne zmožnosti oz. kompetence ne zasledimo ničesar, glede na letnico izida (2006) tega 

tudi ni pričakovati. V sklopu izbirnega predmeta Tisk je pod opisom predmeta zapisano, »da 

učenci razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo«. Nadalje 
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piše, da učenci ob koncu prvega leta izdajo svoj časopis. V kontekstu zapisanega lahko 

dodamo, da je izdaja spletnega časopisa, ki je nastajal pri pouku slovenščine in pri omenjenih 

izbirnih predmetih, nadgradnja že zastavljenih in zapisanih smernic v učnem načrtu in se 

dopolnjuje s posodobljenim učnim načrtom za slovenščino (2011, 2018), kjer je v poglavju 

Informacijska tehnologija zapisano: »Razvijanje digitalne zmožnosti se povezuje z razvijanjem 

sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku, to je zmožnosti sprejemanja (poslušanja, 

gledanja in branja) in tvorjenja (govorjenja in pisanja) raznih besedil. Digitalna zmožnost 

vključuje zavestno in kritično rabo informacijskih tehnologij pri opravljanju šolskih in 

zunajšolskih obveznosti. Podprta je z rabo temeljnih informacijskih spretnosti v okviru IT, to je 

z rabo računalnika, da bi pridobili, ovrednotili, shranili, tvorili, oblikovali, predstavljali in 

izmenjevali informacije ter komunicirali in sodelovali na medmrežju (Priporočila Evropskega 

parlamenta in Sveta o ključnih zmožnostih za vseživljenjsko učenje in izobraževanje, 2006).« 

(Poznanovič Jezeršek, 2011, 111 in 2018, 76, 77) 

Informacijska doba ponuja številne možnosti, s katerimi učencem približamo vsebine, 

opredeljene v učnih načrtih, hkrati pa jih v sam proces vključujemo kot aktivne udeležence. 

Razvijanje digitalne zmožnosti oz. pouk računalniškega opismenjevanja temelji na aktiviranju 

predznanja učencev (t. i. vrteča se možganska nevihta). Gre za preprosto, že uveljavljeno 

tehniko, s katero lahko precej hitro ugotovimo, kaj učenci o obravnavanem področju že vedo. 

Hkrati gre za tehniko, ki tudi pri učencih s posebnimi potrebami spodbuja in krepi ustvarjalno 

mišljenje in temelji na miselnih spretnostih, ki so tesno povezane z ustvarjalnostjo – 

fleksibilnost, lahkotnost, izvirnost in dopolnjevanje. Ob tem se vsi učenci v oddelku naučijo 

poslušanja in strpnosti drug do drugega, učitelj pa pridobi zelo dobro povratno informacijo o 

predznanju učencev. Vrteča možganska nevihta se izvede tako, da se skupine učencev 

izmenjajo na eno ali dve minuti in dodajajo nove asociacije na določeno besedo (npr. tabla, 

tablica, e-tablica). Z izvajanjem vrteče se nevihte učencem popestrimo uvodno motivacijo, 

lahko pa jo uporabimo v vseh fazah pouka. 

 

2.3 Računalniško opismenjevanje 

Računalniško opismenjevanje učencev mora biti načrtovano in premišljeno, z njim pričnemo 

že v nižjih razredih osnovne šole, podrobneje pa se mu posvetimo ob koncu drugega vzgojno-
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izobraževalnega obdobja in v celotnem tretjem obdobju. Posodobljena izdaja učnega načrta 

za slovenščino izpostavlja pomen razvijanja digitalne pismenosti učencev: 

»Na ravni vključevanja medpredmetnih vsebin je v učnem načrtu posebna pozornost 

namenjena razvijanju digitalne pismenosti učencev in učenk – ti uporabljajo digitalno 

tehnologijo pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti in pri komunikaciji (dejavnem stiku) z 

besedili, in sicer: 

̵ pri sprejemanju, razčlenjevanju in tvorjenju neumetnostnih in umetnostnih besedil; 

̵ kot podporo kritičnemu mišljenju, ustvarjalnosti in inovativnosti; 

̵ za iskanje, zbiranje, izmenjavo in obdelavo podatkov ter njihovo sistematično rabo pri 

tvorjenju informacij. Za izdelavo, predstavitev in razumevanje kompleksnih informacij 

uporabljajo tudi primerno strojno in programsko opremo, samostojno uporabljajo 

primerne didaktične računalniške programe in splet kot vir podatkov in komunikacijsko 

orodje.« (Poznanovič Jezeršek, 2018, 74) 

Sklopi, ki jih obravnavamo pri pouku slovenščine, so štirje: slovenščina na spletu, urejevalnik 

besedila, elektronsko sporočanje in računalniška predstavitev. Predstavljamo primere učnih 

vsebin, ki jih zajemajo omenjeni sklopi, in motivacijske prijeme. 

a) Slovenščina na spletu 

Temeljna metoda dela pri urah računalniškega opismenjevanja je sodelovalno učenje. Gre za 

učenje v manjših skupinah z namenom, da bi dosegli skupen cilj, da vsak učenec pri učenju 

doseže najboljše možne učinke in drugim pomaga, da vsi dosežejo najboljše rezultate. 

Pomembno mesto pri tem imajo odnosi, ki se pri delu v skupini pojavljajo. Pri učni uri so učenci 

s posebnimi potrebami, ki imajo tudi dodatno strokovno pomoč, še posebej aktivni pri t. i. 

njihovih močnih področjih. Tako npr. učenec z disleksijo sodeluje zelo aktivno pri pogovoru, ki 

ponuja vprašanja, kot so: Razmisli, kakšno bi bilo življenje brez računalnikov in pametnih 

telefonov? Kaj si predstavljaš pod pojmom računalniško opismenjevanje? Katera znanja 

potrebuješ pri vsakodnevnih šolskih obveznostih? Težave pa se pojavijo pri branju – 

razumevanju navodil, pri pisanju in črkovanju kljub povprečnim intelektualnim sposobnostim. 

Učenci pri urah brskajo po jezikovnih priročnikih, si pomagajo pri razumevanju in rešujejo 

problemske naloge (npr. s svojimi besedami razloži pojme pametni telefon, tablica in vinjeta). 

b) Urejevalniki besedila 
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Ure, ki se nanašajo na tvorjenje besedil, praviloma potekajo v računalniški učilnici. Delo z 

besedili zahteva zbranost in natančnost, kar učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo 

težko dosežejo. Skupine učencev besedilo prepisujejo na računalnik in ga urejajo v 

urejevalniku besedil. Lahko delajo tudi v dvojicah, izberejo si poljubno temo, npr. s področja 

športa, kar deluje zelo motivacijsko. Nato dvojica poišče ustrezno besedilo na spletu in ga 

prenese v urejevalnik besedil. Učenca besedilo oblikovno uredita, lahko dodata tudi kakšno 

sliko. Pri vsem tem upoštevata pravila, ki smo jih dorekli – ustrezna pisava, velikost črk, razmik 

med vrsticami, upoštevanje odstavkov, podnaslovov … Zelo pomembna je učiteljeva povratna 

informacija, v kateri z argumenti pohvali opravljeno delo in opozori na pomanjkljivosti.  

c) Elektronsko sporočanje 

Gre za področje, ki ga učenci praviloma ne obvladajo. V vseh razredih osnovne šole, zlasti pa 

od 6. razreda dalje, se trudimo, da učence navadimo na ustrezno tvorbo elektronskega 

sporočila. Pri elektronskem sporočanju poudarjamo, da moramo pri tvorbi e-sporočila 

upoštevati nagovor, ključne informacije, morda dodati priponko, zaključiti s pozdravom in 

podpisom. Primer motivacijskega sodelovalnega učenja je iskanje slovenskih pregovorov na 

spletu. Učenci jih prepišejo in uredijo v posebnem dokumentu, nato ga v priponki pošljejo na 

učiteljev e-naslov.  

č) Računalniška predstavitev 

Na tem področju so razlike med učenci najmanjše. Praviloma učenci pripravijo kvalitetne 

računalniške predstavitve, si pomagajo in odpravljajo napake. Težimo k načelu »manj je več« 

in upoštevamo, da podajamo ključne informacije, daljše povedi nadomestimo s ključnimi 

besedami, dodamo slikovno gradivo, izberemo ozadje primerne barve, pisava naj bo dovolj 

velika, besedila s predstavitve ne beremo, ampak ga povemo s svojimi besedami. Učenci ob 

računalniški predstavitvi vadijo govorne nastope in se urijo na govornem področju in 

odpravljajo temo pri javnem nastopanju.  
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3 Zaključek 

Neizpodbitno dejstvo je, da se bo tehnologija informacijske družbe nenehno spreminjala in 

razvijala. V družbi znanja morajo biti deležniki – učitelji in učenci – odprti za spremembe in 

sprejeti ponujene izzive sodobnega časa. Sodobne metode in načini dela, predstavljeni v 

članku, ponujajo eno od možnosti dela z otroki v procesu razvijanja digitalne pismenosti 

učencev. Računalniško opismenjevanje z omenjenimi motivacijski prijemi prinaša pozitivno 

izkušnjo in dober primer učne prakse tudi pri učencih s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 

redni pouk. Potek učnega procesa je dinamičen, inovativen, poln vsakdanjih izzivov. Dosežen 

je tudi namen učne motivacije pri računalniškem opismenjevanju – oblike in metode dela 

učinkujejo na vse učence, učimo se drug od drugega in dosegamo zastavljene cilje. 
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Povzetek 

IKT je skupen izraz računalniških, informacijskih in komunikacijskih naprav, ki so postale naš 

vsakdanji spremljevalec. Tehnološki napredek je zajel tudi področje šolstva. Šole so se bile 

primorane informatizirati in tako je postal IKT nepogrešljiv pripomoček pri učenju in 

poučevanju. Glavni nameni vključevanja IKT v pouk so: informacijska pismenost, bogatejše 

izkušnje, nove spretnosti in tudi hitrejša dostopnost do informacij. Za smiselno in ustrezno 

rabo IKT pri pouku je odgovoren usposobljen učitelj, ki mora biti za uporabo podprt tudi s 

strani šole. Tehnologija omogoča učiteljem, da pouk načrtujejo bolj učinkovito, od učencev pa 

zahteva, da so pri pouku aktivni in posledično tudi bolj motivirani. 

 

Ključne besede: IKT, tehnološki napredek, šola, učitelj, učenec, informacije, poučevanje 

 

 

Abstract 

IKT is a common name for computer, information and communication devices that became 

our everyday companion. Technological progress also scooped up educational system. The 

schools were forced to educate themselves and that is how ICT became indispensable prop 

for learning and teaching. Main goals of including ICT in a class are: information literacy, richer 

experiences, new skills and also quicker accessibility towards information. A qualified teacher 

is responsible for logical and suitable use of IKT in a class and he/she also needs to be 

supported by the school. Technology is making it possible for teachers to plan class more 

efficiently and from pupils demands activity in class and therefore more motivation. 

 

Key words: IKT, technological progress, teacher, pupil, information, teaching 
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1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi 

izhodišči 

»Uspešen učitelj ni več nekdo, ki z višine pod visokim pritiskom zliva znanje v pasivne posode. 

Je starejši učenec, ki si prizadeva pomagati svojim mlajšim kolegom.« (Sir William Oslar) 

V zadnjem času smo del hitrega razvoja IKT. Živimo v obdobju, ko družbene, gospodarske, 

izobraževalne in vzgojne potrebe zahtevajo prisotnost tehnologije. Danes se računalniki in 

druga informacijska tehnologija uporablja v vseh delovnih okoljih in na vseh področjih. (Tišler, 

2006) 

IKT je dostopna takoj in skorajda povsod. Ima neverjeten potencial prenašanja in dostopanja 

do informacij. To pa s seboj prinaša številne prednosti in slabosti. (Plazar, 2010) 

Prednosti uporabe IKT se kažejo predvsem v dostopanju do spleta in pridobivanju informacij 

iz udobja domačega okolja, možnosti večkratnega obiska pomembnih informacij, neizmerni 

bazi takoj dostopnih podatkov in lažji komunikaciji na daljavo. 

Slabosti uporabe se po Plazarju (2010) kažejo predvsem v odvisnosti, preobremenjenosti in 

izkoriščanju informacijske tehnologije. 

S pojavom IKT se v družbi brišejo obrisi tradicionalnih odnosov. Družba je s tehnologijo močno 

povezana. Osnova razmerja med IKT in družbo je virtualna, in sicer v trenutku, ko posameznik 

vstopa v družbena razmerja s pomočjo IKT. (Pinterič, Grivec, 2007) 

Novodobne tehnologije so s pojavom na globalnem tržišču in v življenju posameznikov v 

zadnjih letih postale zelo pomembne tudi v življenju mladostnikov. Mladine, ki živi v tem času, 

se je oprijel vzdevek nova medijska generacija. (Ule, 2008) 

Posameznik je v okviru IKT definiran kot nekdo, ki uporablja IKT za sodelovanje v 

komunikacijskih procesih in skozi interakcijo tvori komunikacijsko družbo. (Pinterič, Grivec, 

2007) 

Na prehodu v novo tisočletje so spoznali, da je potrebno za zagotavljanje optimalnih zmožnosti 

posameznika za njegovo aktivno vključevanje v družbo opredeliti znanja in spretnosti, ki naj bi 

jih ta usvojil na koncu izobraževalnega procesa. Znanje tako ni več opredeljeno kot vedenje in 

razumevanje, temveč je poudarek na uporabnosti. Eurydice (2002, v Wechtershbach, 2005) 
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pravi, da gre za sposobnost učinkovitega delovanja v različnih okoliščinah, kar omogoča 

posamezniku uspešno in svobodno življenje. 

IKT v izobraževanju je pomembna tema v izobraževalnih in političnih razpravah v mnogih 

državah sveta. Prioritete izobraževalnih politik mnogih držav so, da bi bil IKT dosegljiv za 

učence in učitelje, in da bi bil vključen v šolski kurikul. (Brečko in Vehovar, 2008) 

Sodobnega izobraževanja si brez uporabe tehnologije ni več mogoče predstavljati. IKT postaja 

vse bolj prisoten v vseh vidikih delovanja šole ter s tem ne vpliva zgolj na izobraževalni proces, 

temveč tudi na delovanje in razvoj šole kot celote (prav tam). 

IKT je vključen v vse procese, ki se dogajajo v šolskem okolju. Tehnologija pripomore k učenju 

s širitvijo pristopa kot tudi z vpeljevanjem raznovrstnih poti učenja. Učni proces in vsebine 

postajajo z novimi prijemi vedno zanimivejši (prav tam). 

V šolah je IKT namenjen podpori delovanja šole kot organizacije in podpori učnega okolja. 

Tehnologijo in tehnološke pripomočke lahko uporabimo tudi kot orodje za poučevanje, 

namenjeno izboljšanju učenja učencev (prav tam). 

Prihodnost, ki mlade čaka, je prepredena s sodobno tehnologijo, kjer je na voljo veliko število 

podatkov, in mladi so tisti, ki bodo morali ločiti med ustreznimi in neustreznimi podatki. Pouk 

tako ne more biti več zgolj posredovanje enoznačnih resnic, katerih lastnik je učitelj, učenci pa 

vedno dobijo in znajo enako. (Wechtershbach, 2008) 

Vpliv IKT je v izobraževalno okolje prinesel številne nove učinkovite metode, hkrati pa je nova 

tehnologija omogočila razvoj novih učnih metod, ki so jih glede na zastavljene cilje 

izobraževanja oblikovali učitelji. (Rebolj, 2008) 

M. Tomažin (2002) meni, da ima IKT najmanj dvojni vpliv na izobraževanje. Prvi je postopen in 

postane očiten šele po daljšem časovnem obdobju. Drugi vpliv je hitro viden in ga lažje 

merimo. Uporaba tehnoloških pripomočkov naj bi pouk približala individualnim potrebam in 

zmožnostim učenca in oblikovala pouk, ki zahteva kreativno mišljenje in znanje. 

Z vplivom IKT na poučevanje v izobraževalnih ustanovah je povezan tudi premik od 

tradicionalnega modela poučevanja h kognitivno–konstruktivističnemu modelu poučevanja. 
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Tradicionalni model postavlja v ospredje učitelja. Model temelji na prenašanju znanja od 

učitelja k učencem, pri čemer so učenci pasivni prejemniki, ki znanje le obnavljajo in ga ne 

širijo. (Bevc, Šeruga, 2000) 

Kognitivno–konstruktivistični model temelji na izkustvenem učenju. Pozornost je namenjena 

učencu in njegovi aktivni vlogi pri pouku. Učitelj pri podajanju in obravnavi učne snovi ni več 

pozoren samo na to, kaj si je učenec zmožen zapomniti, temveč na to, kako učenec snov 

povezuje in poveže s svojimi predhodnimi izkušnjami. Cilj takšnega pouka je razvoj 

metakognitivnih sposobnosti učencev, zato k pouku učitelj in učenci s seboj ne prinašajo le 

svoje sposobnosti zapomnitve, temveč tudi svoja pričakovanja, domišljijo, čustva in stališča. 

Pomembno je, da so učenci aktivni, da iščejo in raziskujejo ter samostojno, ob pomoči učitelja 

kot usmerjevalca, prihajajo do poglobljenega znanja. (Valenčič Zuljan, 2002) 

 

2 Opis teme/dejavnosti 

Na Elektro in računalniški šoli v Velenju izvajamo športne dneve z različnimi vsebinami. Vsaj 

15 let v jesenskem času pripravimo pohodništvo z orientacijo. Vsako leto imajo dijaki novo 

traso in v 4 letih šolanja zelo dobro spoznajo okoliške poti in hribe. Takšen športni dan je 

gibalno učinkovit in brez stroškov za dijake in šolo. V preteklosti je priprava takšnega dne 

zahtevala kar precej časa. Treba je bilo pripraviti: orientacijske mape, kontrolne liste, startni 

zbirnik, ciljni zbirnik in vprašanja za kontrolne točke. Za vse skupaj smo porabili tudi nekaj 

finančnih sredstev. Sodelavci so z veseljem priskočili na pomoč na kontrolnih točkah in dodali 

svoje vsebine v obliki medpredmetnega povezovanja. 

Telefoni so stalni sopotnik vsakega mladostnika, tako v osebnem življenju, kot tudi v šoli in 

naših športnih dneh. Na slednjih so prek njih poslušali glasbo, se pogovarjali in v primeru težav 

poklicali učitelja.  

S strani sodelavcev je včasih bilo slišati opazke o primernosti telefonov na športnih aktivnostih. 

Sam menim, da se moramo sprijazniti s telefoni v šolah in jih izkoristiti za učinkovitejši pouk. 

Pri tem bomo nadgradili svoje znanje in dijake motivirali za delo. V podobni smeri smo tudi 

razmišljali pri organizaciji letošnjega športnega dne. Ni nam bilo potrebno tiskati orientacijskih 

kart, zbirnikov kontrolnih točk, vprašanj za kontrolne točke, seštevati rezultatov in razvrščati 
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ekip. Vse to smo naredili s pomočjo telefonov, ki so ji dijaki z veseljem uporabili za inovativen 

ter učinkovit športni dan. Uvedba mobilnih telefonov v učni proces je bil velik izziv za vse 

vpletene. 

Menim, da je treba izkoristiti navdušenje mladostnikov do telefonov in jih pripraviti, da jim 

bodo služili kot učni pripomočki, gradivo in orodje za nadgradnjo dela v šoli. 

Zadnja leta in predvsem letos se nam je to odlično pokazalo v praksi in v tej smeri bomo tudi 

nadaljevali v prihodnosti. 

Dijaki so v skupini potrebovali vsaj en telefon. S pomočjo aplikacije Google Store so si naložili 

bralnik QR kode ter se prijavili v spletno mrežo. S pritiskom na link se jim je prikazala karta in 

vsa potrebna navodila o poti, profilu trase, kontrolnih točkah, vmesnih točkah, namigih ter 

kontaktne številke učiteljev za morebitne nejasnosti. Ob prihodu na kontrolno točko so 

skenirali QR kodo, ki je zabeležila njihov čas ter jim ponudila vprašanje, na katero so morali 

odgovoriti. V primeru pravilnega ali nepravilnega odgovora so dobili točke ali pribitek časa. 

Tako je potekalo skozi sedem kontrolnih točk. Ob prihodu na cilj so še zadnjič skenirali QR 

kodo. Njihov čas se je zabeležil v bazo podatkov in jih razvrstil na ustrezno mesto. 

 

3 Zaključek 

Ob vseh navedenih dejstvih, kaj mladostnikom pomeni telefon, je neizogibno, da ga bomo vse 

več uporabljali tudi v pedagoškem delu. V primeru našega športnega dne se je pokazalo, da 

smo si olajšali delo in stroške. Sodelavci so bili razbremenjeni določenih nalog in so se lahko 

še dodatno posvetili dijakom na kontrolnih točkah. V kolikor je bilo na začetku nekoliko 

dvomov glede uporabe telefona, je praksa pokazala, da so bili dvomi neupravičeni. Šlo je za 

odlično medpredmetno sodelovanje z uporabo sodobnih tehnologij. V prihodnje želimo 

dejavnost še izboljšati in na kontrolnih točkah ne bo potrebna prisotnost učiteljev. Dijaki bodo 

pot in vse naloge opravili s pomočjo telefona z ustrezno kontrolo gibanja. Prihranili smo čas, 

dijaki so imeli takoj vpogled v rezultate. Na poti so iskali dodatne vire pomoči pri iskanju 

kontrolnih točk ter odgovorov na vprašanja. Odziv dijakov je bil zelo pozitiven, telefone so 

uporabljali kot glavne učne pripomočke za opravljanje naloge. Prisotnost na športnem dnevu 

je bila zelo visoka, tudi zaradi inovativnega pristopa in predhodne priprave na športni dan. 
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Živimo v času, ko je uporaba digitalnih tehnologij pri mladostnikih sestavni del vsakdana 

vsakega posameznika. Prej, ko bomo začeli razmišljati o konceptu pedagoške uporabe 

telefona, lažje in bolj učinkovito bomo stopali v učni proces pri svojem delu. Verjetno prihaja 

čas e–učbenikov, e–delovnih zvezkov, e-testov in še kaj. 

Kako se bodo mobilni telefoni uporabljali v učnem procesu, pa določa učitelj, ki učni proces 

vodi. To odgovornost mu nalaga Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja v 92. členu: 

“Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi 

programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno 

avtonomni.” 
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Povzetek 

Slepi in slabovidni si svet ustvarijo z določeno konfiguracijo na svoj način, za katerega ne 

moremo in ne smemo trditi, da ni pravi. Čeprav so pri zaznavanju dvodimenzionalnih 

umetniških del precej omejeni, to ne pomeni, da jim je zaradi pomanjkanja vidne percepcije 

likovna umetnost nedostopen svet ter nerazumljiva in nezanimiva. Prav nasprotno. Prispevek 

obravnava prehojeno pot poučevanja slepe učenke pri likovni umetnosti na razredni in 

predmetni stopnji. Priprave na likovne naloge so zamenjali drugačni vzorci razmišljanja in 

izvedbe pouka. Nekatere likovne tehnike je bilo treba prilagoditi, poenostaviti, druge, 

predvsem pri prostorskem oblikovanju, je lahko izvedla samostojno. Vsakoletno stopnjevanje 

zahtevnosti in srečevanje z novimi likovnimi tehnikami so od učenke zahtevali natančnost in 

doslednost ter veliko potrpežljivosti pri samostojnem delu. Njena vztrajnost se kaže v 

čudovitih likovnih izdelkih. 

 

Ključne besede: likovna umetnost, osnovna šola, poučevanje, slepa učenka 

 

Abstract 

The blind and visually impaired create the world in their own way using a specific configuration 

and we cannot and must not say that it is not the right world. Even though they are rather 

limited in the perception of two-dimensional artwork, this does not mean that the lack of 

visual perception makes visual arts an inaccessible world, an incomprehensible or 

uninteresting one. On the contrary. The paper discusses the teaching of visual arts to a blind 

student at the lower and upper primary school level. The preparations for art tasks were 

replaced by different patterns of thinking and lesson implementation. Certain art techniques 

had to be adapted or simplified, while the student was able to independently implement other 

techniques, especially in the context of spatial design. The growing complexity and new art 

techniques introduced with each new year required the student to be accurate and consistent 

as well as a great measure of patience in independent work. Her persistence is evident in her 

beautiful artwork. 

 

Key words: visual arts, primary school, teaching, blind student  
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1 Predstavitev teme 

Ljudje zaznavamo svet okrog sebe s petimi čuti – vidom, sluhom, okusom, vohom in tipom. 

Glede na biološko stanje si vsak organizem konstruira svoj kognitivni svet. Ljudje so pred 

izumom pisave, ki pomeni tudi nov način razmišljanja in postane orožje logosa, prednost dajali 

sluhu in tipu. Okulocentrizem je nadvlada vida nad drugimi čuti, ki se je razvil že v času antike 

in razsvetljenstva ter potekal vzporedno z razvojem zavedanja ega in ločenostjo ega in sveta 

(Kermauner, 2014). 

Poraja se nam vprašanje, kako slepi likovno umetnost sploh doživljajo. Prav zaradi odsotnosti 

vidnih dražljajev slepim dvodimenzionalna likovna dela (slike, freske) v večini predstavljajo 

nedostopen svet, ki ga ne morejo izkusiti v tolikšni meri kot videči. Nekateri jim prav zaradi 

prizadetosti vida pripisujejo nezmožnost estetičnega doživljanja, kjer pa gre za neznanje in 

neizobraženost videčih oseb, ki pripisujejo slepim in slabovidnim celo nezmožnost ustvarjanja 

in estetičnega doživljanja umetnosti (Spitzer in Lange, 1988, v Herzog in Strnad, 2014).  

Senzorni svet slepih in slabovidnih je specifičen. Občutki, percepcija in predstave se 

kvalitativno razlikujejo od videčih. Zaradi okvare vida nastanejo nove povezave med 

posameznimi čuti, ki jih oblikujejo slušna, tipna in kinestetična modaliteta. Percepcija pri slepih 

in slabovidnih osebah je psihični proces, prek katerega se zavemo prisotnosti na primer 

predmeta z vsemi lastnostmi na podlagi njegovega delovanja na naše receptorje – čutila. 

Zaradi sprememb občutkov se pri okvari vida spremeni tudi opažanje. Vizualna percepcija se 

nadomesti s taktilno, ki se v primerjavi z vizualno pomembno razlikuje v načinu pridobivanja 

slik, mišljenju, obsegu, hitrosti in predstavah. Kako hitra je vizualna percepcija pri slepih, je 

odvisno od materialov, objekta, detajlov, kota gledanja, individualnih sposobnosti in 

usmerjenega opazovanja. 

 

1.1 Pouk Likovne umetnosti 

Učni načrt za predmet Likovna umetnost v osnovni šoli predvideva kot temeljno nalogo tega 

predmeta razvoj učenčeve likovne zmožnosti (kompetence), ki izhaja iz razumevanja 

vizualnega (naravnega, osebnega, družbenega in kulturnega) prostora in se izrazi v aktivnem 

preoblikovanju tega prostora v likovni prostor (Kocjančič, 2001, 4). Likovna umetnost s svojo 

specifično naravnanostjo spodbuja afektivno, psihomotorično in spoznavno področje človeka, 
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ki so nerazdružljivo povezana (Tacol, 2012). Z likovnim izražanjem učenci razvijajo domišljijo 

in likovno mišljenje, ki se izražata z odkrivanjem in spodbujanjem učenčeve ustvarjalnosti, 

inovativnosti, likovne občutljivosti, sposobnosti opazovanja in presojanja. 

Pri delu s slepimi in slabovidnimi v likovni umetnosti je potreben temeljit razmislek o najbolj 

ustreznih pedagoških pristopih, s katerimi jim bomo lahko približali likovni svet. Najbolj so jim 

dostopne tridimenzionalne oziroma prostorske, figuralne postavitve, kipi, likovna dela, 

narejena iz različnih tipnih materialov. Zaplete pa se pri dvodimenzionalnosti slik, grafik ali risb 

ter pri ustrezni predstavitvi kompleksnosti perspektiv, senc in barv. Še posebej pri dojemanju 

abstraktne umetnosti (Herzog in Strnad, 2014). 

Tip je proksimalen in analitičen čut. Zanj sta pomembna tekstura in barva, hrapavost ali 

gladkost narekuje ton barve. Druga čutila oblikujejo drugačno predstavo. Predstave slepih se 

zato razlikujejo od predstav slabovidnih in videčih. 

Učitelj likovne umetnosti bi moral že pri sami pripravi na pouk upoštevati specifične značilnosti 

ter posebne potrebe in močna področja slepega učenca, njegove življenjske izkušnje, ki jih 

razvija z ustreznimi pristopi poučevanja in prilagoditvami. 

Za predstave slepih in slabovidnih velja, da kar ni v percepciji, ne more biti v predstavah, zato 

mora biti učitelj pozoren pri izbiri likovnega (oblikovnega) področja (risanje, slikanje, kiparstvo, 

arhitektura, grafika) oziroma likovne tehnike in likovne teme. Poskrbeti mora za prilagojena 

učna sredstva in pripomočke, potrebne materiale in orodja, ki omogočajo izvedbo likovne 

naloge (Tacol, 1999, 73–74). 

Učitelj pri pouku likovne umetnosti pri učencu spodbuja afektivno, psihomotorično in 

spoznavno področje (Tacol, 1999, 2012). Afektivno področje zajema področje vedenja, 

čustvovanja, doživljanja, mišljenja … Pri likovni umetnosti se kaže pri usvajanju kritičnosti 

lastnega in tujega dela, strpnosti do drugih in njihovega ustvarjanja, v sodelovanju s sošolci in 

učiteljem ter v svobodnem izražanju. Likovne naloge naj temeljijo na reševanju najrazličnejših 

likovnih tehnik in postopkov z najrazličnejšimi orodji in materiali. Učenci bodo ob raznolikem 

izražanju in spodbujanju uporabe različnih veščin znali izraziti, uporabiti, analizirati in 

ovrednotiti svoje znanje in kritično pristopiti do svojega izdelka. 

Že pri uvodni motivaciji učitelj preveri ali pri slepem učencu obstajajo logične povezave med 

že znanimi likovnimi pojmi. Uvajanje novega likovnega pojma bo učencu veliko bolj razumljivo, 
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če bo lahko hkrati z razlago in vodenim pogovorom ter opisom, otipal že narejen likovni 

izdelek. Učitelj učenca s predstavitvijo različnih rešitev likovnega problema usmerja k lastnim 

idejam in interpretacijam ter spodbuja ideje v zvezi z motivom, mu pojasni in prikaže postopke, 

možnosti uporabe različnih materialov in orodij (Tacol, 1999, 75–80; Tacol, 2011, 72–74). 

Med likovnim izražanjem učitelj individualno spodbuja učenca, da samostojno oblikuje likovni 

izdelek, samostojno ravna z materiali, orodji, izbira motive in oblikujejo rešitve. Skupaj lahko 

poiščeta alternativne rešitve izdelave izdelka ter hkrati raziskujeta izrazne zmožnosti učenca.  

Barve povezujemo s teksturami, z vonjem, okusom, sluhom. Za slepo osebo je barva le 

abstrakten pojem, vendar veliko slepih pozna barve po imenu, ob njihovi omembi asociirajo, 

z njimi povezujejo razne predmete in pojme (sonce je rumeno, trava je zelena ipd.), gojijo 

naklonjenost do nekaterih barv in si jih z zaznavno interakcijo nekako zamislijo. Raziskava med 

slovenskimi slepimi in slabovidnimi osnovnošolci je pokazala, da učenci asociirajo hrapave 

teksture s toplimi barvami, gladke teksture pa so dajale občutek hladu (Kermauner, 2004).  

V učnem procesu učitelj ne sme biti usmerjen le na likovni izdelek, temveč na sam proces 

nastanka izdelka (Art, Craft, Design. Guidelines for Teachers of Students with MILD General 

Learning Disabilities, 2007, 8), pri katerem spodbuja notranjo motivacijo učenca, sodelovalne 

odnose, samostojno delo in raznovrstno likovno mišljenje (primerjanje, razlikovanje, 

razčlenjevanje, povezovanje, raziskovanje, eksperimentiranje, izražanje zamisli o motivu in 

vrednotenju (Morison, 1996, v Tacol, 2006, 14). 

Pri slepih je posebnega pomena tako preverjanje, ki se izvede na začetku poučevanja, kot tudi 

formativno preverjanje med samim učnim procesom. Prvo je usmerjeno v ugotavljanje 

predznanja oziroma strukturo obstoječega znanja učenca, ki služi za načrtovanje nadaljnjega 

učenj in daje učitelju pomembne informacije o tem, kako in kje naj zastavi pouk za razred v 

celoti in za posamezne učence. Glavni namen slednjega je povratna informacija učitelju in 

učencu, katere cilje je ta dosegel in katerih ni ter kako lahko to izboljša (Duh, 2004). Pri 

vrednotenju in ocenjevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev je učitelj pozoren na osebni 

napredek učenca (Tacol, 2012, 129), na opravljena likovna dela, razumevanje likovnega 

problema, izvirnost in likovno logičnost (Frelih, 2015). Učitelj naj pri učencih spodbuja 

samozavest (Tacol, 2003) s spodbujanjem in opogumljanjem (Kavkler idr., 2003, 10; Art, Craft, 

Design, 2007, 11). 
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Lewis in Doorlag (1986, v Kavkler, 2011, 22) razvrstita posebne vzgojno-izobraževalne potrebe, 

ki jih moramo upoštevati pri poučevanju slepih v 4 kategorije: 

̵ Organizacija, ki vključuje organizacijo prostora (urejenost šolske torbe, mize, likovnih 

potrebščin, sobe), lastno urejenost, mentalno organizacijo (načrtovanje reševanja likovnih 

nalog, sledenje točnemu zaporedju korakov likovnih postopkov, organizacijo zapiskov in 

elementov na oblikovalni površini, načrtovanje časa za posamezne elemente likovne 

naloge); 

̵ motorika: fina motorika vpliva na sposobnost avtomatizacije postopkov pri določeni 

likovni tehniki, uspešnost pri risanju in rabi učnih in likovnih pripomočkov, groba motorika 

pa vpliva na spretnost gibanja po razredu in uporabo tekočih materialov; 

̵ socialna integracija vključuje dejavnosti v paru ali manjši skupini, razumevanje nebesednih 

znakov, zahtev in govorice ter prenesenih pomenov, občutljivost na dražljaje iz okolja 

(vonji in strukture materialov); 

̵ posebne izobraževalne potrebe zajemajo širok spekter težav in se navezujejo na likovno-

oblikovna dejstva, likovne pojme, postopke reševanja likovnih problemov. 

 

2 Osrednji del prispevka 

Slepa učenka v tem šolskem letu obiskuje 9. razred osnovne šole. Oslepela je pri štirih letih, 

zato je ob všolanju v osnovno šolo še imela predstave o barvah. V želji po čim daljši ohranitvi 

spomina nanje, barvam še danes daje velik pomen, ki se kaže v njenem zanimanju barvnih 

kombinacij oblačil, ki jih nosi sama in njeni sošolci ter pri želji po opisu živali, predmetov … 

Prav tako ima zelo dobro razvito koordinacijo na sebi in na papirju. 

Od prvega razreda dalje učiteljice pri likovni umetnosti dajejo velik poudarek na samostojni 

pripravi likovnih pripomočkov. Učenka ima v razredu stalno mesto, v njeni bližini pa polico 

oziroma omarico z likovnimi pripomoči. Učenka si sama obleče zaščitna oblačila in zaščiti mizo. 

Samostojno se giblje po razredu do umivalnika in koša za smeti. Po opravljeni likovni nalogi 

pospravi likovni material in pripomočke, ki jih je potrebovala ter počisti mizo. 

Velik poudarek pri pouku je na fini motoriki, lepljenju, rezanju, šivanju, barvanju. Že 

pripravljene oblike različnih materialov, je učenka razvrščala in sestavljala v nove like. Ravne 

ploskve na pozitivni foliji je zapolnjevala s pikami, sklenjenimi in lomljenimi črtami, vzorci, 
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geometrijskimi telesi s pomočjo šablon. Naučila se je pravile drže škarij in vadila rezanje. 

Najprej ob debelejši črti iz lepilne pištole, nato ob tanjši, narejeni iz konture in prepogiba lista. 

Učiteljica in spremljevalka ves čas šolanja učenko vzpodbujata pri vztrajanju in dokončanju 

likovne naloge, na doslednosti in natančnosti. Tudi pri barvanju z barvicami, kjer učenka sama 

ne more otipati, katera površina je dobro ali »do roba pobarvana«. 

  

  

Slika 20: Lepljenje, šivanje, rezanje in barvanje 

(Lasten vir) 
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Vsako likovno nalogo učenka najprej premisli, kako jo bo čim bolj samostojno izvedla, kateri 

material in postopke in tehniko bo pri tem morala uporabiti. Idejo motiva si najprej »skicira« 

na pozitivno folijo. Ko je zadovoljna, se loti izdelave. Pri tem je potrebno poudariti, da ji 

spremljevalka pomaga tako, da ji pridrži stvari, ali jo usmerja po površini ter ji po potrebi 

večkrat demonstrira oziroma razloži postopek izdelave, ji predlaga rešitve likovne naloge. Le v 

redkih primerih opravi določen del likovne naloge namesto nje. 

 

  

Slika 21: Pomoč spremljevalke in samostojno delo 

(Lasten vir) 

 

Izziv je v prvih letih predstavljalo lepilo, ki je bilo po njenih besedah »nagnusno«. Ostanki lepila 

na rokah so ji dajali neprijeten občutek. Kmalu je spoznala, da je pogostejše umivanje rok in 

ustrezna tehnika nanašanja lepila na podlago prava rešitev. 

Učenka ima najraje prostorsko oblikovane iz gline ali das mase ter papirja različnih struktur, 

hrapavosti in debeline. 

Učenka je obnašanje gline in das mase spoznavala najprej skozi gnetenje materiala, valjanje in 

odtiskovanje vanj. Iz ploskovnega oblikovanja je prešla na prostorsko oblikovanje 
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Slika 22: Ploskovno in prostorsko oblikovanje iz gline in das mase 

(Lasten vir) 

 

Učenka tudi slika s tempera in vodnimi barvami. Za ponazoritev različnih barv ali stopnje 

intenzivnosti barve oziroma njenega odtenka (svetlenje, temnenje) je spremljevalka v barve 

zmešala lesno lepilo in mivko, oziroma zdrob. Po stopnji »zrnavosti« barve se je učenka 

orientirala po barvnem krogu. 
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Slika 23: Različne likovne naloge z uporabo tempera barv 

(Lasten vir) 

 

Z vsakim razredom so se naloge pri likovni umetnosti glede zahtevnosti stopnjevale. Učenja je 

uspešno usvojila tudi zahtevnejše likovne tehnike. Pogumno se je lotila rezanja linoleja, 

predmet za likovno nalogo risanja tihožitja je »gledala« z rokami. 

  

Slika 24: Linorez 

(Lasten vir) 
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Njeni izdelki so postali bolj »čisti«, natančnejši, vsebujejo več podrobnosti. Najpomembnejše 

pri likovni umetnosti pa je to, da je učenka ostala motivirana in z veseljem čaka na nove likovne 

izzive. Največ ji pomenijo tiste likovne naloge oziroma izdelki, ki jih lahko potipa tudi pri 

sošolcih, se z njimi o njih pogovarja in primerja s svojim izdelkom. 

 

 

Slika 25: Tihožitje 

(Lasten vir) 

 

Izbira si motive, ki so v njeni percepciji. Učiteljica ji ob obravnavi vsake likovne naloge pokaže 

nekaj že narejenih izdelkov, da učenka razume, kaj je likovna naloga. Njena ideja likovnega 

motiva navadno nastane z nadgradnjo že njej znanih motivov, ki jim doda elemente 

predstavljenih izdelkov. Pri preveč abstraktnih temah se njena nesigurnost kaže s 

preverjanjem svojega dela pri učiteljici ali spremljevalki. Najbolj jo skrbi, ali bo izdelek »izpadel 

v redu« (na primer likovna naloga izdelava hiše v »neklasični obliki«). 

 

3 Zaključek 

Slepi opazujejo na svojevrsten način – s tipom, zaznavanjem vonja, okusa in s poslušanjem. 

Videti slepemu pomeni sprejemati svet s preostalimi čuti. Tip je čutilo, ki slepemu v veliki 

meri nadomešča vid. 

Učenci s senzornimi okvarami (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, učenci z govorno-

jezikovnimi motnjami) in gibalno oviranostjo imajo lahko zaradi pomanjkanja izkušenj in 

predstav ali skromnosti razumevanja in izražanja jezika več težav z izvedbo likovne naloge. 
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Za slepe je treba poiskati, narediti ali kako drugače prikazati nadomestno informacijo za 

slikovni in grafični material. Potrebujejo več konkretnega materiala, razlago na več načinov, 

več časa za odgovor, večkrat jim je treba ponoviti pomembne informacije, stalno je treba 

preverjati razumevanje. Izogibati se moramo podajanju abstraktnih, preobsežnih in 

nestrukturiranih informacij ter nejasnemu izražanju in uporabi zapletenih jezikovnih oblik 

(Brvar, 2010; Cooper, b. d.; Frelih, 2015; Kermauner, 2015). 

Potrebujejo vodene prikaze, medvrstniško pomoč in multisenzorno učenje. Uporabiti je treba 

čim več učil, maket, modelov na isto temo ter pripomočke, prilagojene njihovim posebnim 

potrebam. 

Težave pri začetku in načrtovanju dela ter težave pri načrtovanju porabe časa za dokončanje 

nekega likovnega izdelka lahko olajšamo z jasno strukturo ure, kratkimi navodili po korakih, 

uporabo kontrolnih seznamov pri daljših postopkih ter s spodbujanjem različnih in izvirnih 

rešitev likovnega problema. Pri razlagi učne vsebine in dejanjih, kazanju slik in predstavitvi 

pojmov, je treba stvari čim natančneje ubesediti in nazorno predstaviti. Učencem omogočimo 

prosto presojo pri izražanju lastnega likovnoizraznega sloga, daljše postopke razdelimo na 

krajše korake. Uporabljamo raznolike taktilne pripomočke. Dajemo jim sprotne povratne 

informacije o poteku njihovega dela (Brvar, 2010, 38). 

Pri tem je pomembno poznavanje in razumevanje učenčevih PP (organizacijskih, motoričnih, 

socialnih in izobraževalnih), njegovih primanjkljajev in močnih področij, da bi vsakemu 

posamezniku omogočili likovno izražanje, ki je po besedah različnih avtorjev generična 

potreba človeka po raziskovanju sveta. 

Nikakor pa ne smemo stopiti v razred z mislijo, da slep učenec ni sposoben dojemati ali 

ustvarjati umetnosti. Zmore vse – na svoj način. In prav to je čar poučevanja. 

 

 

4 Viri in literatura 

1. ART, Craft, Design. Guidelines for Teachers of Students with MILD General Learning 

Disabilities. Post-Primary. [Online]. [Citirano 10. sep. 2019]. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://www.ncca.ie/uploadedfiles/PP_Art.pdf. 

http://www.ncca.ie/uploadedfiles/PP_Art.pdf


CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 452 
 

2. BRVAR, R. Dotik znanja: slepi in slabovidni učenci v inkluzivni šoli. Ljubljana: Modrijan. 

2010. 

3. BRVAR, R. Iz prakse v prakso. [Online]. [Citirano 19. jul. 2019]. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://vkljucitev.wordpress.com/. 

4. COOPER, H. Art: A Great Tool for Teaching Students with Visual Impairments. [Online]. 

[Citirano 2. avg. 2019]. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.tsbvi.edu/outreach/3197-art-a-great-tool-for-teaching-students-with-visual-

impairments. 

5. DUH, M. Vrednotenje kot didaktični problem pri likovni vzgoji. Maribor: Pedagoška 

fakulteta. 2004. 

6. FRELIH, Č. K likovnim perspektivam za slepe. V: Umetnost in hendikep: zbornik prispevkov 

ob 95. obletnici ZDSSS. [El. knjiga]. Ljubljana: Rikoss, ZDSSS. 2015. Str. 19–35. 

7. HERZOG, J. in STRNAD, B. Proaktivnost slepih in slabovidnih pri dojemanju abstraktne in 

figuralne umetnosti. Revija za elementarno izobraževanje. 2014, št. 3-4, str. 75-88.  

8. KAVKLER, M. Konceptualne osnove obravnave učencev z učnimi težavami. V: Učenci z 

učnimi težavami: pomoč in podpora. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 2011. Str. 8–42. 

9. NAVODILA za delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V: Navodila za 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

devetletno osnovno šolo. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 2003. Str. 8–14. 

10. KERMAUNER, A. Tipna slikanica za slepe: diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

2004. 

11. KERMAUNER, A. Avdio-haptično-virtualna Mona Lisa (slepi in slikarstvo). Časopis za kritiko 

znanosti. 2014, št. 255 (letn. 42), str. 173-181. 

12. KERMAUNER, A. Dostopnost likovne umetnosti za slepe in slabovidne. V: Umetnost in 

hendikep: zbornik prispevkov ob 95. obletnici ZDSSS. [El. knjiga]. Ljubljana: Rikoss, ZDSSS. 

2015. Str. 16–18. 

13. KOCJANČIČ, N. Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja. 2011. [Online]. [Citirano 

10. sep. 2019]. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN

/U N_likovna_vzgoja.pdf. 

http://www.tsbvi.edu/outreach/3197-art-a-great-tool-for-teaching-students-with-visual-impairments
http://www.tsbvi.edu/outreach/3197-art-a-great-tool-for-teaching-students-with-visual-impairments
http://www.tsbvi.edu/outreach/3197-art-a-great-tool-for-teaching-students-with-visual-impairments
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U%20N_likovna_vzgoja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U%20N_likovna_vzgoja.pdf


CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 453 
 

14. TACOL, T. Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog: izbrana poglavja iz likovne 

didaktike. Ljubljana: Debora. 1999. 

15. TACOL, T. Likovno izražanje. Didaktična izhodišča za problemski pouk likovne vzgoje v 

devetletni osnovni šoli. Ljubljana: Debora. 2003. 

16. TACOL, T. Praksa kot reševanje problemov pri likovni dejavnosti. V: Ustvarjalni učitelj: 

dejavniki osebnostne in strokovne rasti. Ljubljana: Debora. 2006. Str. 7– 40. 

17. TACOL, T. Ustvarjalno poučevanje in učenje pri pouku likovne vzgoje. V: Specialne 

didaktike: kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 2011. Str. 67–82. 

18. TACOL, T. Vizualizacija – orodje učinkovitosti poučevanja in učenja pri likovni vzgoji. V: 

Likovno, vizualno: eseji o likovni in vizualni umetnosti. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

2012. Str. 125–136. 

19. TOMŠIČ Čerkez, B. Razvojno in raziskovalno delo ter likovna dejavnost. V: Ustvarjalni 

učitelj: dejavniki osebnostne in strokovne rasti. Ljubljana: Debora. 2006. Str. 61–87. 

  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 454 
 

Osnovna šola Lava 

 

 

Nevenka Ozebek 

 

 

 

 

SPOZNAVANJE EVROPSKE DRŽAVE  

SKOZI NAŠO PREDSTAVITEV 

 

LEARNING ABOUT EUROPEAN COUNTRIES  

THROUGH OUR PRESENTATION 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 455 
 

Povzetek 

V projektu Evropska vas so učenci v sodelovanju z učitelji skozi celoten projekt, v šoli, doma, 

samem osrednjem dogodku spoznali in pripomogli k spoznavanju članic Evropske unije ter 

razvijanju socialnih veščin za strpno sobivanje in kulturni dialog. Z različnimi delavnicami so 

učenci aktivno spoznavali geografske, zgodovinske značilnosti in zanimivosti države ter jih 

zapisali na plakatih, brali pravljice in poustvarjali. Za izbrano državo smo spoznavali dodatne 

poglobljene vsebine iz: kulture, kulinarike, običajev, navad, glasbe, športa in se seznanili z 

njihovo zastavo, grbom ter proučevali njihov način življenja. Aktivnosti smo izvajali v okviru 

tehniškega dne na razredni stopnji, del aktivnosti pa v okviru rednega pouka in kot projektno 

učno delo ter v usmerjenem prostem času v oddelkih podaljšanega bivanja. Izdelek vseh 

aktivnosti je bila javna predstavitev izbrane države, ki je vključevala plesne in govorne nastope 

učencev ter predstavitev izdelkov iz spoznavanja emblemov, navad, kulinarike, glasbe in 

športnih ambasadorjev izbrane države. 

Ključne besede: evropska vas, poznavanje države, kulturni dialog 

Abstract 

In the European Village project, the pupils, working closely with teachers, learned about the 

European Union member countries and contributed to developing the social skills for tolerant 

co-existence and cultural dialogue through project activities, in school, at home, and in the 

central event itself. In the various workshops the pupils actively learned about the 

geographical and historical characteristics and the interesting facts about the countries; they 

prepared posters, read fairy-tales and recreated events. We learned about additional in-depth 

content for an individual country from the area of: culture, cuisine, habits, music, sports, and 

learned about the flag, coat-of-arms and studied their way of life. The activities were 

performed within the technical day activities on the lower educational level; a part of the 

activities was performed within the regular classes and as project educational work and within 

the directed leisure time in the after-school departments. The outcome of all the activities 

was a public presentation of the selected country, which included dance and oral 

performances by the pupils and a presentation of the products which resulted from learning 

about the symbols, habits, cuisine, music, and sports ambassadors from the selected 

countries. 

Key words: European village, country knowledge, cultural dialogue  
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1 Evropska unija v šoli 

Evropska unija EU je edinstvena gospodarska in politična povezava 28 evropskih držav, ki 

skupaj obsegajo večji del evropske celine, slika 1. 

 

 

Slika 1: Države Evropske unije 

(https://europa.eu/european-union/about-eu_sl) 

 

Evropska unija, z glavnim mestom v Bruslju, obsega 4.324.782 km2 ozemlja in ima več kot 510 

milijonov prebivalcev. EU ima 24 uradnih jezikov, enotni notranji trg in zagotavlja prost pretok 

ljudi, dobrin, storitev in kapitala v okviru notranjega trga znotraj meja EU. Monetarna unija je 

bila vzpostavljena leta 1999, leta 2002 pa je stopila v polno veljavo in ima enotno valuto evro, 

ki jo uporablja 19 članic EU. (https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_unija) 

Projekt Evropska vas, ki ga izvajamo v Celju po večini osnovnih šol, vrtcev in srednjih šol 

predstavlja močen pripomoček za spoznavanje EU, združevanje in medsebojno spoznavanje 

vseh sodelujočih ter hkrati spodbuja medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost in 

spoznavanje drugih narodov ter držav v Evropski uniji, obenem krepi lastno kulturno 

identiteto. Slovenski identiteti EU dodaja še svojo, ki jo skozi projekt Evropska vas učenci 

usvajajo skozi simbole, embleme, vrednote in dosežke. ( https://www.oslava.si/evropska-vas-

osebna-izkaznica/) 

 

 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu_sl
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Enotni_trg&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Enotni_trg&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evroobmo%C4%8Dje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_unija
https://www.oslava.si/evropska-vas-osebna-izkaznica/
https://www.oslava.si/evropska-vas-osebna-izkaznica/


CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 457 
 

1.1 Značilnosti Evropske unije 

Evropsko skupnost predstavljajo skupni cilji in vrednote, ki so skupne vsem državam članicam 

Evropske unije. 

Cilji Evropske unije so: 

 mir, vrednote, blaginja državljanov, 

 območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja, 

 trajnostni razvoj na podlagi uravnotežene gospodarske rasti in stabilnosti cen, 

konkurenčno tržno gospodarstvo, ki omogoča polno zaposlenost ter družbeni 

napredek, varstvo okolja, 

 boj proti socialni izključenosti in diskriminaciji, 

 znanstveni in tehnološki napredek, 

 večja ekonomska, socialna in teritorialna kohezija ter solidarnost med državami 

članicami, 

 spoštovanje bogate kulturne in jezikovne različnosti, 

 uvedba ekonomske in monetarne unije z valuto evro. 

Vrednote Evropske unije so skupne državam članicam v družbi, v kateri vladajo družbena 

vključenost, toleranca, pravica, solidarnost in nediskriminacija. Te vrednote so sestavni del 

evropskega načina življenja. (https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_sl) 

 

2 Projekt Evropska vas 

Nekoč vseslovenski projekt Evropska vas je bil po številu sodelujočih Vzgojno izobraževalnih 

zavodov — VIZ organizacij največji projekt v Sloveniji, saj je potekal v devetih regijah in v vsaki 

regiji je v njem sodelovalo več kot 20 osnovnih šol. Cilji projekta Evropska vas učencem 

omogoča sintetiziranje enotnih izhodišč in enovitosti Unije, pomaga vzbujati občutek 

evropskega državljanstva ter omogoča aktiven razvoj demokratičnih vrednot. Namen projekta 

Evropska vas je bolje spoznati državo članico Evropske unije in spodbuditi medkulturno 

razumevanje, toleranco in solidarnost, obenem pa se zavedati lastne kulturne identitete. Naša 

šola je je v šolskem letu 2018/19 predstavljala državo Madžarsko, kjer so učenci pri pouku 

spoznavali dodatne poglobljene vsebine iz: kulture, kulinarike, običajev, navad, glasbe, noše, 

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_sl
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športa, seznanili se z njihovo zastavo, grbom in proučevali njihov način življenja, ki smo ga 

poskušali prikazati in doživeti v barvah, vonjih, okusih ter zvokih govora in glasbe. 

 

2.1 V šoli usvojena znanja in veščine učencev 

Načrtovali smo tehniški dan s temo Evropska vas, v katerem so sodelovali vsi učenci in učitelji 

razredne stopnje. Pri krožkih predmetne stopnje so na to temo Evropska vas nekateri učitelji 

predmetne stopnje delali z učenci zahtevnejše prostorsko oblikovane predmete. Tako na naši 

šoli vsi prispevamo k poznavanju držav EU. Učitelji smo vse izdelke in naučeno znanje ter 

veščine sestavili v enovito podobo, ki jo učenci na koncu šolskega leta z razstavo in zaključno 

prireditvijo javno predstavijo skozi izdelke in nastope. (https://www.oslava.si/evropska-vas-

osebna-izkaznica/) 

Pri izvedbi smo ob nastajanju izdelkov in usvajanju znanj sledili prednostnim nalogam: 

 praktično delo, 

 druženje z vrstniki, 

 zbujanje zanimanja za raziskovanje, 

 razvijanje kulture javnega nastopanja, 

 izjemna možnost diferenciacije, 

 povezava prijetnega s koristnim – drugačne oblike dela, 

 možnost v komponirati drugačne oblike dela v redno delo, 

 pridobivanje vedenj o evropski skupnosti ter vrednotenje, 

 vzpostavljanje medkulturnega dialoga, 

 razvijali možnost diferenciacije, 

 drugačne oblike dela. 

Učenci pri spoznavanju držav evropske unije sledijo in usvajajo cilje: 

 spoznavanje evro prostora, 

 spoznavanje skupnih izhodišč EU, 

 ločevanje in uporaba eko materialov, 

 izvajanje praktičnega dela,  

 zanimanje za raziskovalno delo,  

 razvijali kulturo javnega nastopanja. 

https://www.oslava.si/evropska-vas-osebna-izkaznica/
https://www.oslava.si/evropska-vas-osebna-izkaznica/
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2.2 Pregled aktivnosti 

Vsako delo z mladimi je izziv, na katerem nastanejo vedno premagljive ovire. Kot 

koordinatorica projekta Evropska vas na OŠ Lava skrbim za vsakoletne izboljšave. Pri letošnji 

izvedbi projekta Evropska vas so izdelki nastajali v okviru tedna otroka, ko smo izvajali pouk 

malo drugače. Sodelovala je celotna razredna stopnja, manjkalo pa je sodelovanje s 

predmetno stopnjo, kjer so bili aktivni le nekateri posamezni učitelji z izbranimi učenci. Skupaj 

je tako sodelovalo preko dvesto učencev in sedemnajst učiteljev, ki so bili glede na prispevek 

nagrajeni s potrdilom o sodelovanju. Cilje projekta Evropska vas smo dosegli in jih predstavili 

na zaključni prireditvi v mestu Celje. 

Pregled aktivnosti na šoli je predstavljen v tabeli 1, ki je del načrtovanja in analize projekta 

Evropska vas. 

Tabela 3: Aktivnosti Evropske vasi 

Čas/datum Dejavnost Rezultati dejavnosti Število 

udeležencev 

oktober Tehniški dan 1.r Papirnate zastavice 63 

oktober Tehniški dan 2.r Kaširani feferoni in paprike 44 

oktober Tehniški dan 4.r Rubikove kocke 22 

oktober Tehniški dan 4.r Junak Gustav 8 

april Tehniški dan 5.r Žepne madžarske pravljice 52 

marec Geografski krožek Maketa Blatnega jezera 2 

marec Geografski krožek Gradovi 8 

marec Geografski krožek Maketa nogometnega igrišča 2 

marec Geografski krožek Denar — Forint 4 

marec Geografski krožek Naprsnice 8 

marec Geografski krožek Madžarska klobasa 2 

marec Geografski krožek Lesena skrinjica z ornamenti 2 

marec Geografski krožek Rubikova kocka 2 

marec Naravoslovje Plakati 12 

april Likovni krožek Napis Madžarska 4 

 

(https://www.oslava.si/evropska-vas-madzarska-2019/) 

https://www.oslava.si/evropska-vas-madzarska-2019/
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2.3 Učenci predstavljajo državo na zaključni prireditvi 

Na predvečer dneva Evrope, torej 8.maja 2019, je na Glavnem trgu v Celju potekala Evropska 

vas, ki je pod svojim okriljem združila vrtčevske, osnovnošolske in srednješolske zavode. 

Dogodek, ki je v knežjem mestu utripal že štirinajsto leto zapored, poteka pod 

pokroviteljstvom Mestne občine Celje in III. osnovne šole Celje. 

Srce Evropske vasi so tudi letos predstavljali otroci, ki so z različnimi plesnimi in glasbenimi 

točkami ter izdelki predstavljali zanimivosti, odkrite med njihovim spoznavanjem drugih držav 

v Evropi. Otroci, ki v projektu sodelujejo, se učijo spoštovanja in sprejemanja drugačnosti, kar 

je temelj strpnega odnosa drug do drugega. (https://www.celje.info/aktualno/evropska-vas-

v-celje-pripeljala-okuse-kulture-evrope-foto-video/) 

Prireditve sta se poleg sodelujočih šol in vrtcev udeležila tudi evropski poslanec, gospod Lojze 

Peterle in minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo, ki sta nagovorila 

obiskovalce. 

Zaključna prireditev je obsegala pripravo stojnice in izvedbo plesno folklornega nastopa v 

mestnem središču. 

Sedmošolki Tija Ota Pušnik in Živa Krajnc sta na stojnici OŠ Lava, slika 2, poskrbeli za 

predstavitev naše sosednje države Madžarske. 

 

 

Slika 2: Stojnica OŠ Lava na Glavnem trgu v Celju 

(https://www.oslava.si/evropska-vas-madzarska-2019/) 

 

 

https://www.celje.info/aktualno/evropska-vas-v-celje-pripeljala-okuse-kulture-evrope-foto-video/
https://www.celje.info/aktualno/evropska-vas-v-celje-pripeljala-okuse-kulture-evrope-foto-video/
https://www.oslava.si/evropska-vas-madzarska-2019/
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Drugošolke so pod vodstvom gospe Katarine Zdolšek izvedle plesno folklorni nastop, slika 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Odrski nastop drugošolk OŠ Lava na Glavnem trgu v Celju 

(https://www.oslava.si/evropska-vas-madzarska-2019/) 

 

3 Zaključek 

Načrtovanje izdelkov in nastopov zahteva od šolskega koordinatorja in učiteljev natančen 

terminski in vsebinski plan, da lahko učenci v sodelovanju z učitelji v šoli in doma skozi celoten 

čas projekta raziskujejo, usvajajo in ustvarjajo izdelke zastavljenih ciljev. Nujno je jasno 

načrtovanje in zagotavljanje materialnih pogojev za delo, saj je za nastanek izdelkov in 

pripravo folklorne skupine potrebno nekaj finančnih sredstev. 

Uspešna rešitev je izvedba večine aktivnosti z načrtovanjem in izvedbo v okviru tehniškega 

dne na razredni stopnji, kot projektno učno delo in v oddelkih podaljšanega bivanja ter delno 

pri rednem pouku. 

V mnogih naših projektih na koncu ni preprostega analiziranja, ki bi korigiralo načrtovano in 

izvedeno aktivnost ter čas porabljen zanjo. Sprotno poročanje učitelja za priznavanje in 

ovrednotenje namenjenega časa za dodatno individualno delo je lahko nepriznana postavka, 

še posebej, če zaradi individualnosti skupine ali posameznika potrebujemo več časa od 

načrtovanega, za kar predlagam uvedbo transparentnosti razpoložljivega—načrtovanega časa 

in korekcije dejansko porabljenega časa po izvedbi. Le ob izpolnjenih vseh pogojih je na 

osrednjem dogodku mogoče spoznavanje članic Evropske unije in razvijanje socialnih veščin 

za strpno sobivanje in kulturnega dialoga. 

https://www.oslava.si/evropska-vas-madzarska-2019/
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Povzetek 

V prispevku sem poskušala predstaviti metode sodobnega pouka, s katerimi želim nadomestiti 

tradicionalen način poučevanja pri slovenščini in sociologiji v srednji šoli. Sodobni učni proces 

pripelje do znanja, ki je organizirano tako, da ga lahko dijaki ob določeni problemski situaciji 

vedno prikličejo. Pri učenju so aktivni, zato so pri pouku inovativni, rešujejo učne probleme, 

kritično razmišljajo in čim samostojnejše usvajajo učno snov. Na tak način dosegajo višje 

taksonomske ravni, ki so vključene v proceduralno in metakognitivno znanje. Ni pomembno 

le to, kaj dijaki znajo, temveč predvsem to, na kakšen način so prišli do znanja, kako ga 

razumejo in uporabljajo. Učitelj ni več zgolj prenašalec znanja, temveč je predvsem moderator 

dijakovega samostojnega učenja in spodbujevalec učenčevih sposobnosti. 

 

Ključne besede: znanje, poučevanje, metode, sodoben pouk, slovenščina, sociologija 

 

 

Abstract 

In this article I tried presenting methods of modern learning, with which I'm trying to replace 

traditional ways of teaching in Slovenian language and sociology in high school. Modern 

learning process brings us to knowledge that is organized in the way that when it comes to a 

problematic situation, the students can bring up the knowledge from the back of their minds. 

They are active while they are learning therefore they are innovative in classes, they solve 

learning problems, they think critically and they try to conquer learning material as 

independently as they can. In this way they achieve higher taxonomy levels, which are 

interogating in procedural and metacognitive knowledge. It's not only important what 

students know, but mostly the way, how they learned, understand and use the knowledge. A 

teacher is not only the bringer of knowledge, he is also a moderator of a student's independent 

learning and a motivator of a student's abilities. 

 

Key words: knowledge, methods, teaching, modern lesson, Slovenian language, sociology 
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1 Vrste znanja in njihovo mesto v učnem procesu 

V današnji družbi znanja se je vloga šole kot posredovalke znanja močno spremenila. To 

dejstvo so sprejeli učitelji, ki se v praksi sprašujejo, s katerimi znanji (in na kakšen način) je 

treba opremiti današnje učence. Izvajalci učnih procesov se zavedamo, da je v sodobni šoli 

znanje v veliki meri zgolj predmet menjave: učitelj ga učencu posreduje, slednji mu ga v obliki 

ocenjevanja vrne, njegova vrednost pa se določa s končno oceno oziroma pridobljenim 

spričevalom. Prav tako smo nemalokrat priča nestrukturiranemu posredovanju informacij in 

dejstev, ki se v učenčevi glavi znajdejo kot koščki nepovezanih vsebin in ne spodbujajo 

kritičnega in problemskega razmišljanja. Odgovorni pedagog bo tako znanja želel preseči, kar 

bo zagotovo pripeljalo do drugačnega pristopa poučevanja. 

Danes poznamo številne klasifikacije znanj. Sama se pri pedagoškem delu najpogosteje opiram 

na opredelitev znanja po Z. Rutar Ilc (2003, 16), ki ga deli na: 

̵ deklarativno znanje: podatki, prepričanja in dejstva v obliki razlag in teorij; 

̵ proceduralno znanje: dejavnosti oziroma postopki, s katerimi v določenih situacija 

uporabimo znanje; 

̵ strateško znanje: uporaba obeh omenjenih znanj (kje, kdaj, zakaj). 

Zadnje navedeno znanje B. Marentič Požarnik imenuje metakognitivno znanje: »Vedeti, kdaj 

kakšno znanje uporabiti, zavedati se njegovega nastajanja, spoznavnih procesov, vloge, 

omejitev.« (Marentič Požarnik 1989, 251). Povsem jasno je, da različne vrste znanja zahtevajo 

različne didaktične pristope. Frontalni pristop poučevanja uporabimo pri posredovanju 

deklarativnega znanja, ko na učenca prenašamo določena dejstva, podatke, informacije – torej 

dokončne resnice in prepričanja, ki jih po navadi pasivno sprejema. Njegova naloga je, da si jih 

zapomni in jih učitelju pri ocenjevanju posreduje nazaj. Gre za faktografsko znanje, pri katerem 

se velikokrat zgodi, da učenec naučenega niti ne razume niti ne zna posameznih naučenih 

dejstev med seboj smiselno povezati. B. Marentič Požarnik (1989, 248) navaja, da je 

tovrstnega pojmovanja znanja v našem izobraževanju preveč, sploh če upoštevamo dejstvo, 

da živimo v družbi, kjer so informacije nadvse dobro shranjene in dostopne skorajda vsakomur 

na razmeroma preprost način. Na podlagi omenjenega bi učitelji morali razmišljati, da bi v 

svojem pedagoškem delu več časa posvečali proceduralnemu in metakognitivnemu znanju, 

del ali celotno deklarativno znanje pa bi učenci usvajali samostojno. Učna ura, ki temelji zgolj 
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na frontalnem posredovanju podatkov in objektivnih resnic, postavlja učenca v pasivno vlogo 

in mu onemogoča inovativnost. Vendar je potrebno vseeno opozoriti, da zapisano nikakor ne 

pomeni, da bomo deklarativno znanje pri poučevanju postavili ob rob, kajti procesne in 

kognitivne spretnosti bo učenec dosegel le na osnovi dobro usvojenega vsebinskega znanja 

(Štefanc, 2011, 109). Učitelj se torej nikakor ne odpoveduje svoji posredovalni vlogi in 

didaktični metodi razlage. Vendar mora težiti k temu, da svojo vlogo posredovalca opravljal na 

način ohranjanja aktivne vloge učenca tudi pri usvajanju deklarativnega znanja, kar pomeni 

temu primerno izbrati ustrezne učne oblike, metode in sredstva. 

Pri usvajanju znanja je preveč učenje »na pamet«. Tega bi moralo zamenjati učenje z 

razumevanjem, ko učenci nove pojme povezujejo bodisi z izkušnjami bodisi s tistim, kar o tem 

že vedo. Učenec tako zna razložiti nek pojav na lastnem primeru, ga povezati s podobnim 

primerom, predstaviti v lastnem miselnem vzorcu in podobno. Razumevanje je neprekinjen 

aktiven proces, ki je sicer v učnih načrtih zapisan zelo pogosto, a se učitelji pri razumevanju 

prehitro zadovoljijo z učenčevo dobesedno ponovljeno razlago, ki jo ima zapisano po nareku 

učitelja, in z navajanjem učiteljevih primerov. Na tak način se tudi zelo pogosto preverja znanje 

pri ocenjevanju, ko učitelj iz naloge težko razbere, ali učenec obravnavani pojem tudi zares 

razume. V to bi se prepričal z nalogami višjih kognitivnih stopenj, torej s primerjavo sorodnih 

pojmov ali z razlago pojma v čisto novi situaciji. 

Prav tako je v učnih načrtih zapisan kot zelo pomemben cilj razvijanje razmišljanja. Rutar Ilčeva 

ga imenuje razvijanje miselnih navad (2007, 101) in vključuje analizo, razlikovanje, kritično 

presojo, vrednotenje, oblikovanje novih zamisli, predpostavljanje, reševanje problemov in 

podobno. Te cilje uvrščamo med proceduralno in strateško oziroma metakognitivno znanje, 

torej ponotranjeno znanje, ki ga prikličemo ob reševanju različnih problemskih situacij. Temu 

nasprotno je znanje, ki ga imamo shranjenega, a ga ne zmoremo osmisliti v neki drugi situaciji. 

Prvo navedeno znanje je fleksibilno, saj nastaja v medsebojnem povezovanju sorodnih pojmov 

ter s prenosom v praktično življenje. Učenci pridejo do takega znanja na aktiven način: sami si 

organizirajo informacije, jih interpretirajo, povezujejo in primerjajo z drugimi sorodnimi pojmi, 

to utemeljujejo, si postavljajo nova vprašanja in podobno. Prevladujoč frontalni način učenja 

tukaj zamenja samostojno učenje oziroma delo v dvojicah ali skupinsko delo, ki učence 

opolnomoči še s sodelovalnimi in komunikacijskimi veščinami. Površinsko znanje pa učenci 

pridobivajo linearno, torej nepovezano s sorodnimi, že usvojenimi pojmi. Tu prevladuje 
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frontalno-razlagalna metoda poučevanja, ki postavlja učence v pasivno vlogo »sprejemnikov« 

podatkov, mnenj in teorij. Deklarativno znanje se torej ne nadgrajuje z drugim kognitivnimi 

pristopi, s tem pa se zapira pot proceduralnemu in metakognitivnemu znanju. 

Ob navedenem se poraja vprašanje, na kakšen način naj učitelj pri poučevanju pride do 

kvalitetnega znanja in kako naj učencem pomaga, da ga pridobijo. Učenje mora postati 

ustvarjalni proces z novimi didaktičnimi metodami. Doseči moramo odmik od posredovanje 

znanja »ex-katedra«, kjer je učitelj posredovalec dejstev, učenec pa zgolj poslušalec oziroma 

opazovalec z nalogo reproduciranja tistega, kar mu je učitelj predal. 

 

2 Poskus prenosa teorije v prakso 

Po izobrazbi sem profesorica slovenščine in sociologije in oba predmeta tudi poučujem. 

Pedagoški poklic opravljam že petindvajset let in to večinoma v srednjih strokovnih šolah. 

Prihajam s Srednje šole Ravne, ki izobražuje za tehnične poklice strojne, elektro in računalniške 

smeri. Izvajamo programe nižjega, srednjega, strokovnega in poklicno-tehniškega 

izobraževanja, sama zadnja leta poučujem predvsem v srednjem in strokovnem programu. 

V nadaljevanju želim predstaviti, kako v svoj učni proces vpeljujem metode in oblike dela, s 

katerimi želim doseči višje, predvsem pa kvalitetnejše znanje, ki ga bodo dijaki lahko priklicali 

v izkustvenih življenjskih situacijah. Do drugačne oblike poučevanja me je pripeljala predvsem 

pasivnost in naveličanost dijakov med samim učnim procesom, frontalno izpeljane učne ure 

pa so tudi zame postajale nezanimive in zahtevale ogromno napora pri motivaciji dijakov. S 

samoizobraževanjem, predvsem z branjem strokovnih člankov, sem spoznala, da je pri 

poučevanju izrednega pomena pot, ki pripelje dijake do učnega cilja, in da je teh veliko, da so 

zelo raznolike ter dijake pri usvajanju znanja postavljajo v aktivnejši položaj. 

Zavedam se, da metakognitivnega in proceduralnega znanja nikakor ne moremo razvijati brez 

dobro usvojenega deklarativnega znanja, ki temelji na poznavanju in razumevanju osnovnih 

pojmov. Zanj je značilno, da se še vedno najpogosteje posreduje z razlago na frontalni način 

in pasivno vlogo dijakov. Tudi sama še vedno uporabljam frontalno obliko, vendar zgolj za 

napoved teme obravnavane snovi, ko vodim motivacijski pogovor, ali ob zaključni sintezi 

predelane snovi. Preostali čas pa čim bolj zapolnjujem z individualnim, tandemskim ali 

skupinskim delom. Že pri doseganju deklarativnega znanja poskušam vpeljevati aktivne učne 
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oblike. Tako na primer pri obravnavi književnega dela vsebino posredujem na način, da d ijake 

z vprašanji o njihovem predvidevanju nadaljevanja zgodbe spodbujam k aktivnemu poslušanju 

in sklepanju. Spet drugič dijakom posredujem le naslov dela, sami pa zapišejo svojo zgodbo, ki 

jo pričakujejo pod tem naslovom, nato pa svoj zapis primerjajo z branjem povzetka dejanske 

zgodbe. Pri obravnavi jezikovne snovi poskušamo priti do razlage in razumevanja osnovnih 

pojmov s priklicem osnovnošolskega znanja – dijaki tako aktivno dopolnjujejo drug drugega in 

na tak način osvežijo teoretično znanje. Uporabljam metodo pogovora, odgovori dijakov pa 

temeljijo na spominskem znanju. Pri sociologiji pogosto pridemo do definicije pojma z 

asociativno tehniko. Pri obravnavi kulture na primer pojem opredelimo tako, da vsak napiše 

na listič asociacijo, ki jo dobi ob besedi kultura. Prebrane pojme zapisujemo na tablo in jih 

povezujemo v smiselno celoto, ki predstavlja definicijo obravnavanega pojma. Same definicije 

nikoli ne zapisujemo, ampak dijaki pojem razlagajo na osnovi ključnih besed, ki jih sami 

smiselno povezujejo v celoto. S tem se izognemo učenju na pamet in razvijamo učenje z 

razumevanjem. Pogosto si pomagam tudi z metodo uporabe besedila, ko jim posredujem 

kratek tekst, na osnovi katerega definirajo pojem z miselnim vzorcem. Nekaj dijakov svoj 

miselni povzetek predstavi na tablo, ostali dopolnjujejo njihovo predstavljene in svoje 

definicije. Tako vadijo analizo, posploševanje in povzemanje ter že tukaj urijo analitično-

sintetično razmišljanje. Velikokrat osnovno razlago pojma poiščejo na spletu s pomočjo 

mobilnih telefonov in si zapišejo preoblikovan zapis. Ob tem se učijo selekcioniranja informacij 

in tehtajo o verodostojnosti zapisanega na spletu. 

Razumevanje in poznavanje osnovnih pojmov utrjujemo z metodo uporabe, kar pomeni, da 

dijak prenese naučeno v novo situacijo in s tem utrjuje razumevanje. Pri jezikovnem delu dijaki 

sami sestavljajo vaje za preverjanje usvojenega znanja in jo dajo rešiti sošolcu. Pri književnosti 

v odlomku literarnega besedila sami iščejo prvine in lastnosti obravnavanega literarnega 

obdobja ali si izpisujejo dejanja likov, s katerimi potrdijo neko karakterno lastnost. Pri urah 

sociologije pa na primer pri obravnavi kulture na osnovi kratkih filmčkov z Youtube kanala 

prepoznavajo elemente kulture, pri obravnavi vrednot in norm sestavijo svojo lestvico vrednot 

in na njih navežejo norme itd. 

Na omenjene načine poskušam že pri usvajanju deklarativnega znanja preseči pasivni frontalni 

pouk in dijake »prisiliti« k aktivnosti. Z željo, da pri dijakih dosežem trajnejše in uporabnejše 

znanje, pa v pouk vpeljujem metode, ki zahtevajo višje taksonomske stopnje. Pri obravnavi 
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književnih del je nabor tovrstnih metod zelo pester in jih tudi najpogosteje uporabljam. 

Metoda analize, ki največkrat poteka skozi pogovor, je ena temeljnih pri obravnavi 

umetnostnega besedila, ko dijak išče posamezne elemente in jih sestavlja v smiselno celoto: 

Zakaj je Evgenij Onjegin romantičen lik? S čim doseže Sofokles Kralju Ojdipu katarzo? Primerjaj 

grško in renesančno tragedijo. Največkrat pri tem uporabljam individualno obliko, nato pa 

dijaki predstavijo svoje odgovore naključno izbranim sošolcem (delo v paru). Ta metoda 

dijakom ne dela težav, sploh če je deklarativno znanje dobro usvojeno. Več težav dijakom 

povzročata sinteza in vrednotenje, saj gre za povezovanje posameznih elementov v novo 

celoto oziroma za presojo idej ali rešitev v skladu z določenimi kriteriji. Razmišljanje mora biti 

ustvarjalno in izvirno. Ker sta to metodi, ki zahtevata večji miselni napor in tudi več časa, jih 

dijaki rešujejo pisno in individualno, kasneje pa jih predstavijo ustno, na osnovi česar se razvije 

pogovor, katerega cilj je, da se vanj vključi čim več dijakov. Primeri takšnih nalog so: Kakšen 

pomen sta imeli 3. in 4. kitica Zdravljice v času nastanka? Utemelji, ali bi danes doživeli enako 

usodo. Zakaj mi je oziroma ni všeč Jurijev odnos do Agate? Pogosto uporabljamo tudi metodo 

utemeljevanja, s katero dijaki razvijajo argumente za določene trditve ali so proti njim. Na 

začetku razdelim v dve skupini zgolj nekaj tistih dijakov, ki že imajo izoblikovano svoje mnenje, 

torej v skupino, ki zagovarja in utemeljuje določena stališča, in v skupino, ki trdi nasprotno 

(primer: Opredeli se glede egocentričnega vedenja Emme Bovary.). Dijaki, ki še niso 

opredeljeni, poslušajo argumente za in proti in se do konca vaje priključijo eni od skupin ter 

svojo odločitev argumentirajo. Gre za zelo dinamično metodo, v kateri so vključeni vsi dijaki, 

in je zelo priljubljena. Pri metodi reševanja problemov izpostavimo določen literarni problem, 

ki ga dijaki poskušajo na osnovi predvidevanja in izkušenj rešiti s pomočjo miselne, 

emocionalne in fantazijske aktivnosti (primer: Predlagajte ugodnejšo rešitev ljubezenske 

situacije Romea in Julije ob upoštevanju takratnih zgodovinskih dejstev.). Dijaki so razdeljeni v 

skupine, znotraj katerih diskutirajo in rešujejo problem. Na koncu predstavijo svoje rešitve. Ta 

metoda je odvisna od čustvene zrelosti in izkušenosti dijakov in jo pogosteje prakticiram v 

višjih letnikih. Na visoki miselni stopnji je tudi metoda invencije, ko dijaki ustvarjajo nekaj 

novega, na primer: Napiši pridigo z naslovom Lenega čaka stergan rokav, palca beraška, 

prazen bokav (Valentin Vodnik). Ustvari sodoben kons. Zapiši Dedalusovo izpoved po načelu 

asociativne tehnike. To delo poteka individualno in pisno. Po mojem pregledu izdelkov 

najzanimivejše preberemo na glas. Zelo pogosta je tudi metoda aktualizacije, ko dijaki neko 
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literarno dejanje iz zgodovinskega časa ali druge kulture prenesejo v sedanji čas naše družbe: 

Na osnovi Cankarjevih Hlapcev razmišljajte o narodni zavesti nekoč in danes. Razmišljajte o 

veličini narave in sodobnih okoljskih spremembah (Jenko, Obrazi). 

Pri jezikovnem pouku dosegamo višje taksonomske stopnje predvsem pri vajah, kamor so 

pogosto vključene metoda analize (Na osnovi besedotvornega postopka razčleni besedo. 

Poišči elemente uradnega besedila.), razvrščanja (Katera besedila so subjektivna in katera 

objektivna? Iz besedila izpiši vse neosebne glagolske oblike.), utemeljevanja (Utemelji, zakaj 

je zapis velike začetnice pravilen. Zakaj je slogovni postopek v dani besedilni vrsti napačen.), 

analize napak (Poišči napake in spremeni zapis v pravilnega.), inovacije (Sestavi intervju s 

svojim najljubšim športnikom. Izmisli si vajo za utrjevanje 2. moške sklanjatve.), raziskovanja 

(Zapiši, na katera nebesedne znake si naletel od doma do šole. Na poljubni spletni strani poišči 

povedi z nepravilno postavljeno vejico.), reševanja problema (Raziščite, katere družbene 

spremembe so v 16. stoletju vplivale na razvoj slovenskega jezika.) in podobno. Pri tovrstnem 

pouku največkrat uporabljam obliko dela v parih, da dijaki drug drugega dopolnjujejo, 

popravljajo in učijo. Nemalokrat ob koncu širše predelane enote dijaki skozi skupinsko delo 

naredijo sintezo snovi v obliki plakatov, pri lažji snovi pa samostojno, na podlagi pripravljenega 

materiala in metode sklepanja postavljajo definicije posameznih pojmov (npr. besedne 

družine, pridevnika …). 

Pri pouku sociologije se obravnavajo dinamične in družbeno aktualne vsebine, zato te ure 

temeljijo na aktivnih metodah, ki dijake spodbujajo k raziskovanju, razmišljanju in odkrivanju 

novega, in to tako pri pridobivanju deklarativnega kot tudi pri usvajanju metakognitivnega 

znanja. V ta namen uporabljam metodo diskusije, igre vlog, viharjenja možganov, socialnih 

iger, raziskovanja, problemskega pouka, analiziranja, vrednotenja in utemeljevanja. 

Frontalnega pouka je zelo malo, dijaki delajo predvsem individualno in v manjših skupinah, 

zadnja tretjina šolske ure pa je namenjena poročanju o delu in usvojenem znanju. Tudi 

»klasični« zapisi snovi so skopi, saj večino učnega procesa namenjamo verbalni komunikaciji. 

Pouk temelji na informacijsko-komunikacijski tehnologiji, kjer brskajo po spletnih straneh, si 

ogledujejo posnetke na Youtube kanalu, informativne oddaje in igrane filme o izbranih temah 

… Dijaki vsak teden poročajo o aktualnem družbenem dogajanju doma in po svetu ter o 

perečih temah podajajo svoja mnenja. Obiskujemo ali k učni uri povabimo predstavnike 

različnih organizacij in institucij (Državni zbor RS, Občinski svet Občine Ravne, Amnesty 
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Internacional, Koroški medgeneracijski center Ravne na Koroškem …). Dijaki na vseh obiskih 

aktivno sodelujejo z vključevanjem v pogovor, na kar se pripravijo ali doma ali pri predhodni 

učni uri. Temeljni cilji, ki jim poskušam slediti in bodo dijake pripeljali do trajnejšega in 

uporabnejšega znanja, so politična pismenost, odgovorno državljanstvo, vključevanje v ožjo in 

širšo družbeno skupnost, predstavljanje in argumentiranje stališč in predvsem kritično 

mišljenje. 

 

3 Zaključek 

Danes pridobljena izobrazba in poklic nista vseživljenjska, kar pomeni, da je družbeni položaj 

posameznika zgolj začasen, zato mora biti fleksibilen ter odprt za spremembe. 

Najpomembnejše poslanstvo šole je, da ga na to pripravi. Ustaljene učne forme, v katerih 

učitelj učencu zgolj podaja učno snov in na tak način posreduje znanje, danes več ne vzdržijo, 

saj so v razkoraku z realnostjo. V današnji družbi informacij, ko so te na dosegu kot še nikoli v 

zgodovini človeštva, mora šola v učnem procesu postaviti v ospredje doseganje višji znanj − 

ustvarjalnosti, kritičnega razmišljanja, vrednotenja ter izražanja in argumentiranja stališč. 

Trajno in kakovostno znanje učenci ne bodo usvojili, če jim bo učitelj povedal odgovore, 

razložil probleme, sam izvajal postopke, učenci pa ga bodo le opazovali in poslušali. 

Poglobljeno razumevanje bodo dosegli z lastnim miselnim trudom, torej z opazovanjem, 

primerjanjem, postavljanjem hipotez, sklepanjem, povezovanjem novega z izkušnjami … Vse 

to pa sodi višje taksonomske cilje znanja. Le na tak način usvojeno znanje bo smiselno, 

povezano in uporabno v novih situacijah. Učitelji, ki se zavedamo potrebe po novem pristopu 

poučevanja, si zastavljamo vprašanja, kako peljati učni proces, da bodo omenjeno učenci tudi 

dosegli. Zagotovo je tu najpomembnejša sprememba vloge učitelja in učenca. Učitelj mora 

svojo vlogo prenosnika podatkov, definicij in teorij zamenjati s posredno vlogo, ko »le« 

pripravlja učne okoliščine, iz katerih bodo učenci čim samostojnejše črpali in usvajali znanje. 

Učne vsebine oblikuje tako, da stopijo v ospredje njene dinamične, protislovne in vrednotne 

sestavine. Posledično torej učenci zamenjajo svojo nekoč pasivno vlogo z aktivno (raziskujejo, 

preizkušajo, izražajo mnenje …). Nekoč prevladujočo frontalno obliko mora nadomestiti 

individualna oblika dela oziroma delo v parih ali skupinah. Transmisijski pouk, ki postavlja v 

ospredje učiteljevo razlago in učenčevo čim natančnejšo ponovitev posredovanega, mora 
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zamenjati aktiven pouk, ko učitelj organizira dejavnosti in svetuje pri učenčevem samostojnem 

usvajanju znanja in razvijanju miselnih sposobnosti. 

Pri pouku slovenščine in sociologije v želji povečane aktivnost in samostojnost dijakov v delo 

vpeljujem raznolike učne oblike. Frontalno uporabljam le na začetku in zaključku učnega 

procesa, sicer pa dijaki pri slovenščini delajo zlasti individualno in v parih, pri sociologiji pa 

poleg individualnega dela prevladuje skupinsko. Učne metode so odvisne od učne snovi, 

predvsem pa izbiram take, da dijaki znanje samostojno nadgrajujejo, povezujejo, uporabljajo 

v novih učnih situacijah, kritično vrednotijo in posredujejo svoje mnenje, ob tem pa izgrajujejo 

odnos do različnih družbenih vprašanj, kulture, umetnosti, okolja … ter razvijajo sodelovalne 

in komunikacijske veščine. Faktografsko znanje poskušam preseči s kompleksnim 

razmišljanjem (analizo, sintezo, problemskim pristopom, ustvarjalnostjo in podobnim). Na 

podlagi naštetega sem prišla do spoznanja, da samo z dinamičnim poukom lahko dosegam 

motiviranost in zavzetost dijakov za usvajanje novega znanja. 

Učno-ciljni pristop, kjer je poudarek na dejavnostih, s katerimi učenci pridejo do znanja, in 

torej ne samo na učni vsebini, veliko lažje uresničujem pri sociologiji, saj le-ta na koncu 

izobraževanja ni vrednotena z maturitetnim preizkusom. Na ta račun lahko tudi kakšno snov 

izpustim oziroma zmanjšam število ur obravnave in več pozornosti ter časa posvetim učnim 

vsebinam, ki mi omogočajo dinamičen pristop poučevanja. Na drugi strani pa je pri slovenščini, 

kjer dijaki znanje na koncu dokazujejo z eksternim preverjanjem, količina znanja še vedno 

pomemben dejavnik, predvsem zato, ker dijaku število maturitetnih točk omogoča dostop do 

nadaljnjega izobraževanja, po drugi strani pa je tu še pritisk šole, ki se z rezultati mature 

primerja z ostalimi šolami in si na osnovi tega ustvarja ugled. Na račun teh dejstev so marsikdaj 

postavljeni ob rob višji taksonomski cilji, saj se dosegajo z metodami, ki v učnem procesu 

zahtevajo več časa. 

Dokler bo šolski sitem poudarjal količino namesto kvalitete znanja in s tem učitelje silil v 

posredovalni način deklarativnega znanja, bo to pomenilo zaviranje učenčeve avtonomnosti, 

kritičnosti in ustvarjalnosti ter bo posledično zmanjševalo njegovo notranjo motivacijo za 

učenje. Ključnega pomena pri vsem tem pa je, da učenci na ta račun pridobijo manj 

proceduralnega in metakognitivnega znanja, ki je trajnejše in kvalitetnejše ter jih opolnomoči 

z veščinami za kvalitetno življenje. 
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Povzetek 

Prizadevanja za večjezičnost so sestavni del globalizacije, kulturne raznolikosti, migracij in vseh 

vrst mobilnosti zato oblikujejo naš vsakdan v osebnem, družbenem in profesionalnem 

življenju. V prispevku predstavljam kako z različnimi metodami dela motivirati dijake za učenje 

tujih jezikov, prav tako pa razvijati njihove medkulturne zmožnosti, ki predstavljajo predpogoj 

za uspešno komuniciranje. IKT nam omogoča dostop do informacij iz različnih koncev sveta, 

stik z ljudmi iz različnih kultur ter sooblikovanje komunikacije preko spleta, kar so pomembni 

dejavniki pri učenju tujih jezikov. Na kratko predstavljam večjezičnost kot cilj evropskih 

institucij, glavni poudarek prispevka pa je na vsebini in metodah dela pri pouku tujih jezikov. 

 

Ključne besede: večjezičnost, medkulturnost, motivacija, metode poučevanja 

 

 

Abstract 

Plurilingualism is an integral part of globalization, cultural diversity, migrations and all types 

of mobility and therefore shaping our daily personal, social and professional life. In the paper 

I am presenting how to motivate students to learn foreign languages through different 

teaching methods as well as to develop their intercultural awareness that is a prerequisite for 

successful communication. ICT provides us with access to information from around the world, 

contacts with people from different cultures and co-creating of online communication which 

are important components when learning a foreign language. I am briefly presenting 

plurilingualism as one of the main objectives of the European institutions but the main focus 

of the paper in on the content and methods when teaching foreign languages.  

 

Key words: plurilingualism, interculturalism, motivation, teaching methods  
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1 Jezikovno-politična stališča evropskih institucij 

Evropske politične institucije kot so Evropska komisija in Svet Evrope posvečajo veliko 

pozornosti jezikovnemu vprašanju, sem spada v prvi vrsti spodbujanje večjezičnosti, torej cilj 

je, da bi se Evropejci poleg maternega naučili še dva tuja jezika, pa tudi družbena večjezičnost, 

ki je značilnost Evrope in njene identitete. Vsak jezik in kultura predstavljata bogastvo, ki ga je 

potrebno negovati in ohranjati. V dokumentu Evropske komisije Okvirna strategija za 

večjezičnost (2005) je izraženo stališče do evropske jezikovne politike. (Goethe Institut, 2007) 

Sposobnost razumevanja in sporazumevanja v več kakor enem jeziku – že vsakodnevna 

resničnost za večino ljudi po vsem svetu – je zaželena življenjska spretnost in znanje pri vseh 

evropskih državljanih. Spodbuja nas, da postanemo bolj odprti za kulture in poglede drugih 

ljudi, izboljšuje kognitivne sposobnosti in krepi jezikovne sposobnosti učenca v maternem 

jeziku; državljanom daje možnost, da se svobodno odločijo za delo ali študij v drugi državi 

članici. Dolgoročni cilj Komisije je povečati večjezičnost posameznika, dokler ne bo vsak 

državljan poleg svojega maternega jezika usvojil praktične spretnosti in znanje v vsaj dveh 

jezikih. Poleg tega se z izrazom „učenje tujih jezikov“ vse pogosteje misli preprosto na „učenje 

angleščine“; Komisija je že opozorila, da „angleščina ni dovolj.“ (European Commission, 2019) 

Vseživljenjsko učenje - v povezavi z jeziki vseživljenjsko učenje jezikov, ki pomeni, da se učenje 

jezikov ne preneha z zaključkom šolanja je pomembno zato, da lahko sledimo naglim 

spremembah in napredku znanja in tehnologije. To je tudi eden izmed razlogov, da je potrebno 

določeno zmožnost učenja razviti čim bolj zgodaj, saj podpira in omogoča vseživljenjsko 

nadaljnje učenje. 

Kohezijska politika v EU, ki spodbuja enakopravno soudeležbo pri skupnem razvoju, razvoju 

potencialov, možnosti izobraževanja ter si prizadeva za boljši skupni razvoj evropskih regij je 

nadaljnje izhodišče evropske jezikovne politike. (Council of Europe, 2019) 

Za dosego teh prepletajočih se ciljev v povezavi z učenjem jezikov se evropska jezikovna 

politika osredotoča na koncepte šolskega učenja tujih jezikov kot na primer zgodnje učenje 

tujih jezikov, spodbujanje učenja državnih jezikov, kar se nanaša predvsem na učence z 

migracijskim ozadjem, širok nabor tujih jezikov v šoli, bilingualni pouk nejezikovnih predmetov 

(CLIL), uporaba novih tehnologij, funkcionalna raznovrstnost učnih ciljev pri pouku tujih 

jezikov. Projekti kot programi mobilnosti Evropske komisije (Erasmus+), Evropski dan jezikov 
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26. septembra, Evropsko jezikovno priznanje, ki se podeljuje za inovativne in ustvarjalne 

projekte pri učenju tujih jezikov, pa tudi projekt Evropskega Sveta, kot sta Skupni evropski 

jezikovni okvir (SEJO) in Evropski jezikovni listovnik, ki se uporabljata preko jezikovnih in 

državnih meja. 

 

1.1 Gospodarski razlogi za učenje tujih jezikov 

Tudi gospodarstvo prepoznava pomen učenja več različnih tujih jezikov. Za uspešno sklepanje 

poslov je pomembno tudi znanje o kulturnih navadah in običajih. 

Velikemu deležu majhnih in srednje velikih podjetij v Evropi se vsako leto zaradi jezikovnih in 

medkulturnih primanjkljajev izmuznejo poslovne priložnosti. Angleščina bo sicer ohranila 

vodilno vlogo kot svetovni jezik poslovne komunikacije, vendar bodo drugi jeziki igrali 

odločilno vlogo pri tem, ali bo podjetje poniknilo v množici ali pa se bo izkazalo v 

konkurenčnem boju. (European Commission, 2007). 

 

2 Tuji jeziki v šoli 

Pri učenju tujih jezikov si moramo postaviti individualne cilje, ni potrebno, da jih obvladamo 

na zahtevni ravni kot materni jezik. Vse jezike bi morali obravnavati enakovredno in to tudi 

upoštevali pri ponudbi tujih jezikov na šolah. Jeziki sosedov, manjšin in manjših narodov so 

prav tako pomembni. Možnosti s katerimi lahko prispevamo k razvoju posameznikove 

večjezičnosti pri načrtovanju poučevanja tujih jezikov bom predstavila v nadaljevanju.  

Primer za to je poučevanje nejezikovnih vsebin v tujem jeziku (CLIL), katerega cilj je sočasen 

razvoj jezikovnih kompetenc in pridobivanje nejezikovnega znanja. Praviloma učenje tujega 

jezika poteka pri učnih urah jezika, pri katerih spoznavamo besedišče, jezikovne zveze, 

slovnico in kulturo ciljnega jezika. Z metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning, 

vsebinsko in integrirano učenje) pa tuj jezik spoznavamo ne zavedno in v drugačnem 

kontekstu. Tuji jezik postane učno in komunikacijsko orodje in ni več predmet obravnave. CLIL 

lahko izvajamo na različnih nivojih, vse od nižjih razredov osnovne šole pa vse do konca 

srednješolskega izobraževanja. Izvajajo ga lahko učitelji, ki so strokovnjaki na svojem področju, 

lahko so bilingualni govorci jezikov ali imajo dva materna jezika. Najpogosteje pa poučevanje 

na osnovi CLIL metode izvajata strokovni učitelj in učitelj tujega jezika. Tudi, če učenci 
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sprašujejo, dopolnjujejo, učitelj tujega jezika obravnava vsebino in dejavnosti samo v tujem 

jeziku, ne glede na komunikacijo učencev. Jezik je le orodje za poučevanje, oba učitelja pa 

morata v fazi priprave tesno sodelovati. 

Osnovni cilj je, da učenec pridobiva novo znanje v predmetu (ki ni jezik) ali ga pa utrjuje, seveda 

v tujem jeziku. Jezik se še vedno učimo, vendar ne zavedno, ima pa nove funkcije: jezik, ki se 

ga učimo, jezik, ki ga uporabljamo za učenje, jezik, ki se ga učimo skozi učenje. Povezuje se 

vsebina, dojemanje, komunikacija in kultura, kar je osnova pedagogike CLIL. Učenci krepijo 

spretnosti kot so sodelovanje, ustvarjalnost, državljanstvo in kritično mišljenje. To so temeljna 

znanja za učence in državljane 21. stoletja. (School Education Gateway, 2019) 

To metodo poučevanja izvajamo na naši šoli pri praktičnem pouku kuharstva, strežbe in 

turizma, saj pouk traja tri ali morda štiri šolske ure skupaj, zato ga časovno lažje organiziramo. 

Dijakov vnaprej ne pripravljamo na vsebino, le v primeru, da vemo, da je tema in nanjo vezano 

besedišče zahtevnejše, med izvajanjem jih ne korigiramo, vendar pri evalvaciji analiziramo 

najpogostejše napake in opozorimo na pravilno rabo jezikovnih struktur. Prednosti CLIL 

metode so, da imajo dijaki več stika s ciljnim jezikom, izboljšujejo jezikovno kompetenco, 

povečuje se motivacija v jezik in predmet, ki se ga učenec uči in gradijo medkulturno znanje in 

razumevanje. Pouk se izvaja v avtentičnem okolju, kar ni pogoj (na naši šoli je to šolska kuhinja 

in učilnica strežbe). 

Avtentični kontekst je prisoten tudi pri mobilnosti dijakov, ki odhajajo na delovno prakso v 

tujino ali pa so vključeni v pouk na izobraževalnih ustanovah, ki dijake usposabljajo za delo v 

gostinstvu in turizmu (Finska, Gradia, zimska in poletna šola v letu 2018 in 2019, FU 

International Academy Tenerife, Puerto de la Cruz, digitalni marketing, marec, julij 2019). 

Pri pouku dimenzijo kulture tujega jezika vzpodbujamo z metoda fizičnega, čustvenega in 

kulturnega pristopa (Cool, 2011). Učitelj učence vzpodbuja, da so pozorni, kako in kje se 

značilnosti naroda odražajo tudi v jeziku ter, da se z učenjem le-tega naučimo jezikovnih in 

kulturnih norm s tem pa tudi ustreznega odzivanja v tujem jeziku. Metoda vključuje humor, 

kreativnost, umetniško izražanje, fizično aktivnost, glasbo, empatijo in interakcijo. 

Učenje tujega jezika bi morala biti pozitivna in prijetna izkušnja, ki jezik in kulturo posamezniku 

približa in ga vzpodbudi, da bi znanje še poglobil. Pomembno je pritegniti pozornost učencev 

in se truditi, da je atmosfera v razredu čim bolj razgibana. Učenci naj bodo čimbolj aktivni, kar 
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pomeni, da je potrebna določena mera spontanosti iz strani učitelja. Občasno je dobro, da so 

učenci tudi fizično aktivni, da zamenjajo mesta, skupino. Veliko učencev se boji napak, ki jih 

bodo naredili pred vrstniki. Pomembno je, da učitelj ustvari varno atmosfero in poskrbi, da 

učenci zaradi morebitnih napak niso v zadregi ter, da se zavedajo, da so le-te sestavni del 

učenja. Naslednjo oviro lahko predstavlja relacija učenec-učitelj. V primeru, da učitelju ne uspe 

pritegniti pozornosti posameznika, potem cilj učne ure zelo verjetno ne bo dosežen, prav tako 

je v primeru odsotnosti empatije in neobstoječega očesnega kontakta interakcija otežena. 

Navajam primer kako lahko v delo v razredu vključimo nekatere od zgoraj navedenih 

konceptov. 

Pregovori in reki v tujem jeziku so povezani s kulturo, vsebujejo lahko tudi arhaične elemente 

in odražajo značilnosti naroda, ki so se obdržala skozi stoletja. Poznavanje in raba pregovorov 

v tujem jeziku, ki se ga učimo obogati besedišče učencev v pogovoru z naravnimi govorci in je 

tudi pokazatelj poznavanja kulture in civilizacije. Pregovori in reki so lahko zelo dobra iztočnica 

za pogovor z učenci na višji ravni poznavanja jezika. Učitelj lahko izbere nabor pregovorov in 

rekov iz tujega jezika in jih predstavi tako, da jih: 

̵ napiše na tablo, 

̵ razloži besedišče in slovnične strukture, 

̵ govori o njihovem pomenu, zgodovinski pomembnosti, itd., 

̵ učenci morajo najti pregovore in reke v svojem jeziku, ki izražajo identične ali nasprotne 

misli. 

Zatem, ko so učenci navedli in razložili pregovore in reke v maternem jeziku se lahko učitelj z 

njimi pogovarja o kulturnih vrednotah v tujem in v maternem jeziku. Učenci se radi 

pogovarjajo o medkulturnih posebnostih in so tudi motivirani, da o tem govorijo v tujem jeziku 

v razredu. V primeru, da se učitelj odloči, da bo s pregovorom začel pogovor, lahko diskusijo 

razvije okrog naslednjih vprašanj: 

̵ Kaj pregovor pomeni? 

̵ Ali je to dober nasvet? Zakaj? 

̵ Ali obstaja podoben pregovor/rek v tvojem maternem jeziku? 

̵ Ali poznaš še katere druge pregovore ali reke, ki dajejo podoben nasvet? 

̵ Ali si že kdaj bil v situaciji, ki jo opisuje pregovor/rek? 

̵ Kaj so bile okoliščine in rezultati? 
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Oblikovanje miselnih vzorcev je tudi ena izmed možnosti, pri kateri učencem posredujemo 

nabor pregovorov/rekov, katere napišejo na delovni list, dodajajo pa ideje in asociacije, ki jih 

v njih vzbudijo pregovori/reki. Njihove delovne liste pritrdimo na table po učilnici, učenci se v 

parih sprehajajo po razredu in razpravljajo o predlogih sošolcev. Nato učenci navedejo 

situacije, v katerih bi lahko navedeni pregovori/reki bili uporabljeni, prav tako jih lahko v 

skupinah odigrajo. Na koncu je potrebno izpostaviti in upoštevati dejstvo, da je težko verjeti 

pregovorom/rekom, dokler jih ne moremo povezati s svojimi lastnimi življenjskimi izkušnjami, 

zato je priporočljivo, da izberemo pregovore/reke, ki učence nagovarjajo. 

 

3 Zaključek 

Jezikovna politika in gospodarstvo se zavzemata za to, da bi se v šoli in tudi izven nje učili 

različnih jezikov. Trg delovne sile poleg znanja angleščine zahteva znanje še drugih tujih 

jezikov. Ključnega pomena je, da učence seznanimo s strategijami učenja, s t. i. učenjem 

učenja, saj jim to omogoča samostojnost in jih uvaja v vseživljenjsko učenje. Pri načrtovanju 

dajemo prednost tistemu, kar učenci že razumejo in znajo in jim že takoj na začetku učenja 

novega tujega jezika pokažemo, koliko novega že lahko razumejo in uporabijo. Jezikovne 

vzporednice pri slovnici in besedišču izpostavimo, tudi pri vsebinskem načrtovanju izbiramo 

oz. dajemo prednost vsebinam, ki se navezujejo na predznanje učencev, pa tudi na njihove 

interese. Tudi za uporabljena učna gradiva in besedila velja enako, izpostavimo tisto, kar je že 

znano in omogoča ustrezne povezave, npr. avtentična gradiva iz nemškega jezikovnega 

prostora vsebujejo pogosto internacionalizme in anglicizme, ki so dijakom v pomoč pri 

razumevanju. Slike, grafi, zunanji izgled besedila lahko tudi vsebujejo podatke o vsebini 

besedila. Pomembne ugotovitve so, da se z uporabo gradiv, ki ustrezajo jezikovnemu 

predznanju učencev, razumevanje v tujem jeziku hitro aktivira. Primerni tipi nalog (npr. naloge 

povezovanja ali izbirni tipi za ugotavljanje razumevanja) omogočajo relativno hitro 

razumevanje jezika, učenci dobijo potrditev in so motivirani za učenje novega tujega jezika. V 

nadaljevanju je pomembna tudi refleksija; učence vprašamo, kako so pristopili k nalogi, s tem 

razmislijo o lastnih strategijah učenja in si medsebojno izmenjajo načine reševanja nalog. Tujih 

jezikov se torej učimo s primerjavo podobnosti med njimi, vendar pa tudi že na začetku učenja 

tujega jezika tematiziramo razlike med njimi, da se izognemo napakam. Pomembno je, da 

učitelji prvega tujega jezika posredujejo ustrezne jezikovne podlage, učne strategije, 
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ozaveščenost pri učenju jezika, saj le tako lahko učitelji drugega tujega jezika na obstoječe 

znanje in izkušnje učencev navezujejo novo znanje. 

Poslanstvo učiteljev tujih jezikov se spreminja, smo namreč v vlogi tistih, ki morajo izpostaviti, 

da je cilj večjezičnost posameznika, torej zmožnost brez večjih težav uporabljati več tujih 

jezikov hkrati, če to okoliščine zahtevajo, saj s tem negujemo medkulturne kompetence med 

posamezniki in deželami. 
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Povzetek 

Vedno izhajam iz dejstva, da je potrebno otroke spoštovati in jih jemati takšne, kot so, v vsej 

svoji otroškosti in nagajivosti. Otroci so zelo bistri, dojemljivi in včasih vidijo stvari drugače kot 

mi. Za najstnike velja neko splošno prepričanje, da jih večina ni empatičnih, da ne sočustvujejo 

z drugimi in da jim je vseeno za vse, ki pa po mojih izkušnjah ne drži. Tudi obravnava 

Tavčarjevega Tržačana se v osnovni šoli marsikomu zdi nezanimiva. Prepričana sem, da je 

učitelj tisti, ki lahko s svojim pristopom premakne razmišljanje učencev, da začutijo temo in se 

vživijo v vlogo drugega. Učitelj je tudi tisti, ki naj bi bil strokovno podkovan in bi znal snov 

približati mladim na način, da se jih dotakne in da nehote in nevsiljivo doseže cilje. 

 

Ključne besede: motivacija, čustva, komunikacija, igra vlog 

 

 

Abstract 

I stem from the fact that children need to be respected and accepted for who they are in all 

their childishness and playfulness. Children are very smart, perceptive and they sometimes 

see things differently from us. It is a popular belief that the majority of teenagers aren't able 

to empathise and sympathise with others as well as that they don't care about anything, which 

from my experience is not true. Students also find the study of Tavčar's novel »Tržačan« 

uninteresting. I am sure that it is the teacher with his/her teaching approach that can change 

students' mindset to sense the topic and to put themselves into somebody else’s shoes. It is 

the teacher who is supposed to be a professional and would know how to captivate students 

with the subject matter so that it inspires them and unobtrusively reaches his/her goals. 

 

Key words: motivation, emotions, communication, role play 
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1 Pomen komunikacije in motivacije pri pouku 

Beseda komunikacija izhaja iz latinščine in pomeni možnost sporočila. Komunikacija je zelo 

širok pojem, ki nas spremlja vsepovsod, kjer se vzpostavlja odnos med ljudmi. Lahko je 

zavedna ali nezavedna, besedna ali nebesedna. 

Besedna komunikacija je od vseh izražena največkrat in tudi najbolj običajna. Z govorom 

izražamo svoja čustva, razmišljanja, namene in jih v besedni obliki prenašamo drugim. 

Besedna komunikacija je značilna samo za ljudi. Jasno izražanje je bistvenega pomena za 

uspešno komuniciranje. 

Nebesedna komunikacija je komuniciranje z gibi, mimiko obraza, kretnjami, držo telesa, barvo 

glasu … Včasih je nezavedna, včasih pa z njo samo podkrepimo svoje besede. Po raziskavah 

sodeč ima nebesedni način komuniciranja največji pomen. Vtis, ki ga naredimo, je v največji 

meri določen z govorico telesa (55 %), nato z glasom (38 %) in šele nato s pomenom besed (7 

%). (Ucman, 2003, str. 8) 

Komunikacija pri pouku vedno poteka v več smereh, je enosmerna, besedna, nebesedna in 

pomembno vpliva na potek ure. Učitelj se mora z učenci pogovarjati, jih ne samo poslušati, 

ampak tudi slišati. 

Druga pomembna ali pa morda najpomembnejša stvar pouka je motivacija. Motivacija izhaja 

iz besede motiv (latinsko movere), kar pomeni gibati se. Se pravi, motivacija pomeni v 

splošnem neko gibanje, smoter oziroma vodilo, ki vodi človeka/učenca/učitelja, da doseže nek 

cilj, četudi naleti na ovire. Metka Kordigel Aberšek (2008, 104─106) poudarja, da je motivacija 

sestavni del nekega doživetja. Ni sama sebi namen, ampak je del postopka, ki vodi pri pouku 

književnosti k ustreznejšemu sprejemanju besedila. 

Vemo, da se poučevanje v današnjem času mora prilagoditi sodobni informacijski in 

komunikacijski družbi. Danes je učence potrebno učiti drugih spretnosti in veščin kot pred leti, 

ko je bil edini odgovor učitelja in edina knjiga enciklopedija. Naloga učitelja je, da z ustrezno 

izbiro snovi, učnih metod in oblik doseže določeno raven znanja in zmožnosti. Sodobna šola 

tako učitelju ponuja več avtonomije in mu dopušča ustvarjalnost in razgibanost, hkrati pa se 

njegova zahtevnost dela povečuje. Pouk književnosti mora biti problemsko-ustvarjalni, saj le 

tako učenec razvije kritično mišljenje, nadarjenost in ustvarjalnost. Pri učenju z razumevanjem 
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»gre za besedno razumevanje, razumevanje s sklepanjem, povezovanjem (dojemanje bistva, 

sporočila, ideje prebranega besedila, razlaganje povezav) in kritično, ustvarjalno branje 

(preoblikovanje besedila, povzemanje, vrednotenje, branje med vrsticami). Poteka preko 

raziskovalnega, izkustvenega, problemsko-ustvarjalnega učenja. Preko učenja z odkrivanjem, 

sodelovalnega (skupinskega) učenja, ustvarjalnega pisanja, igre vlog in ob podpori 

multimedijskega učenja.« (Žbogar, 2010, 353) 

 

2 Tavčar, književna besedila in učni načrt 

Po učnem načrtu za slovenščino je Ivan Tavčar avtor, ki ga učenci morajo poznati, njegova 

besedila pa izbere učitelj. Visoška kronika je primerna za razlago romana, pri Tržačanu pa 

učenci spoznajo socialno tematiko, pokažejo zmožnost doživljanja in razumevanja ter 

poustvarjanja književnega besedila. V UN za slovenščino piše: Primarno merilo za izbiro 

umetnostnih besedil sta literarna kakovost ter primernost učenčevi stopnji osebnostnega in 

bralnega razvoja, ne pa zunajliterarnim vzgojnim ciljem. Vsebinski del predmetnega učnega 

načrta obsega dela iz mladinske in nemladinske književnosti ter književnodidaktično 

osmišljeno tudi primere trivialne književnosti. Z upoštevanjem načela književne kakovosti ima 

elitna književnost izrazito prednost pred trivialno. V središču so besedila iz slovenske 

književnosti, mednje pa je vključen premišljen izbor temeljnih del svetovne književnosti, ki 

domača umešča v širši kontekst. Osrednja vsebina so dela klasikov, dopolnjujejo pa jih naslovi 

iz sodobne književnosti. (2018, 72) 

Prav tako velja za književna besedila: […] se ohranja komunikacijski model književnega pouka, 

saj je izhodišče obravnave prav književno besedilo. Recepcijsko zmožnost pri književnem 

pouku učenci razvijajo z branjem, poslušanjem, gledanjem umetnostnih besedil in 

govorjenjem, pisanjem o njih ter s tvorjenjem/(po)ustvarjanjem ob umetnostnih besedilih. 

Najprimernejša metoda dela je šolska interpretacija umetnostnega besedila, ki zajema 

naslednje dejavnosti: uvodno motivacijo; napoved besedila, umestitev in interpretativno 

branje; premor po branju; izražanje doživetij ter analizo, sintezo in vrednotenje; ponovno 

branje in nove naloge. (UN za slovenščino, 2018, 72) 
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2.1 Uvodna motivacija 

Učenci v 8. razredu se pri pouku nasploh hitro dolgočasijo, če ne vidijo smisla obravnavanega 

dela. Večkrat slišim, da jim je dolgčas, še večkrat pa, le kaj mi bo to koristilo v življenju. Zato 

se za ure v 8. razredu še posebej potrudim. 

Pomembna se mi zdi že uvodna motivacija. Učencem sem namreč, čeprav so že v 8. razredu, 

prinesla kar nekaj stvari. Tako sem imela s sabo hruško, čokolado, denar. Na začetku ure so 

bili učenci zelo razigrani, nepripravljeni na sodelovanje. Hitro sem jih pritegnila in začeli so 

ugibati, zakaj imam vse to s sabo. Nizali so ideje, jaz pa sem jih pisala na tablo – nič ni bilo 

napačno, vse je bilo prav. Učenci so tekmovali med sabo in vzdušje se je hitro popravilo. Ideje 

so padale: hrana, denar, bogastvo, odmor, svet, prehrana, zdravje, odvisnost … Postali so 

pozorni. 

 

2.2 Potek ure 

Učencem sem razdelila čokolade in jih prosila, da jih odvijejo in pustijo na mizi pred sabo. 

Prosila sem jih, naj odprejo berila, ker bomo prebrali Tavčarjevega Tržačana. 

Prebrala sem jim uvod. Potem sem jih prosila, da berejo še oni. Klicala sem jih različno, da so 

sledili besedilu. Učenci, ki slabše berejo, so imeli samo krajše dele. V branje sem se vklopila 

tudi sama, brala sem odstavke, ki so opisovale Tomažka, npr. »Tomažek! Moj Tomažek!« bila 

mu je vsaka druga beseda, kadar je govoril z nami. Otrok je rasel; a bil je tenak kakor bilka na 

njivi in bledih lic. S seboj pa je nosil dvoje lepih oči, ki so mu izpod rumenih las zrle v svet, kakor 

zre modro cvetje iz rumene pšenice. 

Vzdušje v razredu se je spreminjalo. Učenci so brali tiše, niso se več dregali med sabo, tiho je 

bilo. Na koncu sem prebrala še zadnji, tretji del besedila, ki govori, kako je umrl Tržaški 

Tomažek. Moje branje je bilo interpretativno ─ doživeto, tiho … Učenci so gledali v besedilo. 

Ko je bilo besedilo prebrano, sem pogledala po razredu. Učenci so bili zaprepadeni, en fant je 

kar pesti stiskal in govoril, kako bi on Matevža pretepel. Dekleta so bila žalostna, v zraku se je 

čutila napetost, čustveno nabito vzdušje. 

Po malo daljšem premoru sem vprašala, kaj občutijo. Bila sem presenečena nad njihovimi 

odgovori. Dekleta so bila žalostna, ganjena, neko dekle je reklo, da ji zdaj čokolada nič ne diši. 
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Ostali so se strinjali. Fantje so bili bolj borbeno razpoloženi. Vsi skupaj pa so iskali rešitve, kako 

bi Tomažka rešili. Potem je naš pogovor stekel o revščini, neenakosti, posvojitvi, krivici … Kaj 

bi oni naredili, če bi bili na mestu glavnega junaka. 

 

2.2.1 Igra vlog 

Učence sem razdelila v tri skupine, dve igralski in eno opazovalno. Povedala sem jim, da bodo 

odigrali namišljen prizor, ko socialni delavec obišče Tomažkovo družino, ker so dobili na center 

za socialno delo anonimno prijavo, da s Tomažkom Vrbarjevi grdo ravnajo. Igralski skupini sta 

si razdelili vloge (oče Matevž, mama Marušica, sin Tinče, posvojenec Tomažek in socialni 

delavec ali delavka). Člani opazovalne skupine pa so morali biti pozorni na obnašanje »krivih« 

družinskih članov, kako se je odzival Tomažek in kako spreten je bil socialni delavec pri 

postavljanju vprašanj in iskanju rešitve za Tomažka. 

Igralci pa so si izbrali vloge in dobili navodila, kako naj se nanje pripravijo. Učenec naj bi si 

vlogo oblikoval tako, da si je odgovorili na vprašanja, kot so, npr. kakšno osebo bo igral, katera 

stališča bo izražal, za kaj se bo zavzemal, kako se bo vedel in ravnal, kakšne bodo njegove 

temperamentne in druge osebnostne značilnosti, kakšen bo njegov odnos do drugih. 

Učenci so se navdušeno pripravljali na igranje, nadgrajevali svoje like in tudi uspešno odigrali 

vloge. Nekateri so se zelo vživeli v vlogo ter tako pokazali različna čustvena stanja. Opazovalna 

skupina je dobro opravila svoje delo, saj so znali pohvaliti nastopajoče, opozorili pa so tudi na 

napake. Tomažek je bil rešen. Za domačo nalogo pa so vsi morali napisati še spis z naslovom 

Tomažek čez deset let. 

 

3 Evalvacija ure in zaključek 

Prepričana sem, da je bila pri uri vloga učitelja ključna. Pokazalo se je namreč, da je bila zelo 

pomembna uvodna motivacija, ki ne glede na starost učencev pomembno vpliva na razvoj ure 

in pouka. Učitelj z izvirno motivacijo učence pritegne k sodelovanju in v njih vzbudi 

radovednost. 

Prav tako so bili zadovoljni učenci – veliko so sodelovali pri pogovoru in tudi z branjem. Njihovi 

odgovori so pomembno oblikovali uro in sami so prišli do ugotovitev ter s tem posredno 
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dosegli cilje zapisane v učnem načrtu. Dobro so se vživeli v igro vlog in se o tem pogovarjali še 

kar nekaj časa. Marsikateri učenec je potem drugače gledal na dobrine, ki se nam zdijo same 

po sebi umevne. 

Na uro sem se tudi sama dobro pripravila, a me je vseeno presenetil zrel odziv učencev. Že 

med samim potekom pouka sem živo občutila spreminjanje klime v razredu, kar se je tudi 

mene čustveno dotaknilo. Učenci so dejali, da so opazili spremembo tudi mojega glasu, ko sem 

brala zaključek, in da jim je bilo zaradi tega še težje. Zdi se mi prav, da sem jim pustila daljši 

premor po prebranem besedilu, da so lahko zbrali svoje misli, in so potem lahko ubesedili svoja 

čustva. 

Zavedam se, sedaj še veliko bolj, da je učitelj s svojim pristopom pomemben kreator ne samo 

pouka, ampak vpliva tudi na učenčevo dojemanje sveta. 

Primer ure, ki je na prvi pogled dolgočasna, sem obrnila tako, da so se učenci čutili vključene 

in da so sami prišli do spoznanj o življenju nasploh. Stvari, ki sem jih prinesla na začetku ure, 

so vzbudile njihovo zanimanje, bili so veseli, nekoliko razigrani in tudi radovedni. Po 

prebranem besedilu so bili jezni, žalostni, občutili so nemoč. Kot učiteljica sem bila pozorna na 

njihova čustva, saj ta vplivajo na njihovo vedenje, zaznavanje, odzivanje … Tudi igra vlog jih je 

zelo pritegnila in so se nekateri zelo dobro vživeli v svoje like. Čeprav učni načrt ne podpira 

povezovanja umetnostnih besedil z realnim življenjem, pa se meni zdi bistveno le-to. Učenci 

tako, preko stvarnega dojemanja sveta, pridejo do spoznanj in zaključkov, ki jih lahko umestijo 

tudi v svoje življenje. Zagotovo smo zadostili učenemu načrtu, ki pravi: Doživi, razume in 

vrednoti prozo tako, da s posebej oblikovanim govorom ponazori razpoloženje in dogajanje v 

besedilu (interpretativno branje). (2018, 95) 

Bolj kot doseganja ciljev sem bila vesela odziva učencev. Od razigranih najstnikov sem že med 

branjem videla, da sočustvujejo, in ko je na koncu ure učenka dejala, da jo je ura ganila do 

solz, je bil moj cilj dosežen. S tem sem dokazala, da je zelo pomembna motivacija in pogovor 

z učenci. Dobro so se vživeli tudi v vloge in poiskali svoje rešitve problema. Saj tudi razigrane 

najstnike s pravim pristopom, branjem in sodelovanjem pripelješ do čustvenih reakcij. Je pa 

res, da je včasih tudi od generacije učencev odvisno, koliko so dovzetni in odzivni na tak način 

dela. 
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Pozitivno so me presenetili tudi kasnejši odzivi. Povedali so mi, da včasih jemljejo vse stvari za 

samoumevne in se ne zavedajo, da se mnogim ljudem doma in po svetu godijo krivice in da 

mnogi trpijo lakoto in pomanjkanje. Ura književnosti je dosegla učence veliko širše, kot sem si 

lahko predstavljala. 

Učitelji se moramo zavedati, da je naš poklic poslanstvo, ki vpliva na učence in s tem tudi na 

okolico. Ura pouka ni samo podajanje snovi in učenje na pamet, ampak je lahko mnogo več, 

če učence motiviramo in jih pustimo, da sami razmišljajo, doživljajo in naredijo svoje zaključke. 
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Povzetek 

Domače naloge so zelo pomemben dejavnik pri utrjevanju, saj učenci z njimi vadijo 

obravnavano učno snov. Proučil sem, kako pogosto so isti učenci opravljali domačo nalogo pri 

pouku angleščine od 5. do 9. razreda. Namen prispevka je predstaviti vpliv (ne)opravljanja 

domačih nalog na končne ocene v osnovni šoli pri pouku angleščine. Z analizo sem prikazal, da 

so fantje z leti redkeje opravljali domače naloge in bili učno manj uspešni od deklet, ki so 

naloge opravljale pogosteje in doslednejše. 

 

Ključne besede: domača naloga, angleščina, spol, stereotipi, končna ocena 

 

 

Abstract 

Homework is a very important factor in consolidation of school topics, as students practise 

with it the topics that they have previously covered in the class. I analysed how often did the 

same students do their English homework from 5th to 9th class. The purpose of this article is 

to present the influence of students (not) doing their English homework on their final grades. 

Through analysis, I have shown, that over the years, boys did their homework less frequently 

and were at the end of the year less successful than girls who did their homework more 

frequently and consistently. 

 

Key words: homework, English, gender, stereotypes, final grade 
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1 Uvod 

Učenci izvajajo domače naloge samostojno, aktivno in samoiniciativno, doma, brez stroge 

časovne omejitve in učiteljevega vodenja. Vrednost domačih nalog je odvisna od kakovosti 

pouka, ta pa od učinkovitosti domačih nalog (Novak, 1978, 1). Domače naloge so lahko 

priprava na pridobivanje znanja, ki bo šele sledilo v prihodnjih učnih urah določenega 

predmeta (Kramar, 2009, 223). Lahko jih razlikujemo glede na njihove funkcije in namen. 

Ločimo dva sklopa funkcij domačih nalog: izobraževalna funkcija zajema proces usvajanja 

znanja in zadrževanja informacij (utrjevanje, poglabljanje, razširjanje znanja, razvijanje 

različnih psiho-fizičnih sposobnosti, razvijanje sposobnosti samostojnega učenja), vzgojna 

funkcija pa zajema učenčev osebnostni razvoj (razvijanje učnih navad in različnih osebnostnih 

lastnosti) (Čagran, 2007, 11). Utrjevanje snovi, ki so jo učenci pri pouku že obravnavali, se 

najpogosteje pojavlja kot glavna funkcija domačih nalog, vendar pa je njena vloga za učenčev 

napredek mnogo širša. Učenci z domačimi nalogami pridobivajo učne in delovne navade, 

naučijo se uporabljati različne strategije za reševanje manj in bolj kompleksnih problemov, so 

ustvarjalni in samoiniciativni, hkrati pa se jim dviga samozavest in izboljšuje samopodoba. 

Učence se lahko z domačimi nalogami pripravi na prihajajočo snov, lahko pa jo uporabimo tudi 

za vključevanje staršev v učni proces, kadar je to potrebno. Domače naloge imajo torej več 

funkcij in najbolje, kar lahko učencem ponudimo, je, da jih skušamo čim bolje motivirati za 

opravljanje domačih nalog (Dražumerič, 2007, 56). 

Tako kot so si fantje in dekleta med seboj različni, se razlikujejo tudi v vestnosti opravljanja 

domačih nalog. Kranjc (2018) pravi, da razlike v šolski uspešnosti med spoloma ne izhajajo iz 

pretežno prirojenih sposobnosti v obliki inteligence (raziskave mladostnikov so tudi v Sloveniji 

pokazale na približno enako visoke stopnje inteligence med obema spoloma). Trdi, da gre 

dejavnike šolske uspešnosti iskati tudi v mladostnikovem družbenem okolju, v njegovi družini, 

šoli, prijateljih in vrstnikih ter v kulturnih normah primernega vedenja obeh spolov. Primer 

slednjega iz vsakdanjega življenja številnih zaposlenih v osnovnih in srednjih šolah so trenutki, 

ko so od staršev, včasih tudi učiteljev, tista dekleta, ki so po uspehu odlična, pogosteje 

označena kot pridna, delovna in marljiva, odlični fantje pa pogosteje kot brihtni, nadarjeni in 

talentirani. Razlike v šolski uspešnosti gre pripisati tudi številnim drugim dejavnikom. Fantje in 

dekleta v Sloveniji se, denimo, razlikujejo tudi v strategijah spoprijemanja s težavami, s 
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katerimi se srečujejo v svojem življenju, načini spoprijemanja pa so se v raziskavah prav tako 

izkazali za dejavnike šolske uspešnosti. Dekleta, denimo, pogosteje uporabljajo proaktivne 

strategije soočanja, medtem ko fantje problemov pogosteje ne rešujejo. Starši dekleta strožje 

nadzorujejo, kar prav tako pripomore k njihovi višji šolski uspešnosti. Poleg značilnosti družine, 

šole in mladostnikovih osebnostnih lastnosti, stališč, vrednot in vedenja so s šolsko 

uspešnostjo povezani tudi načini preživljanja prostega časa. Fantje ga pogosteje preživljajo v 

nestrukturiranih dejavnostih in druženju z vrstniki, kar lahko negativno vpliva na njihovo šolsko 

uspešnost (Krajnc, 2018, 4–5). 

V prispevku sem se osredotočil predvsem na opravljanje domačih nalog pri angleščini in njihov 

morebiten vpliv na zaključne ocene pri fantih in dekletih. Povzel sem podatke enega oddelka, 

ki sem ga poučeval, in primerjal, kako so se rezultati spreminjali od 5. do 9. razreda. Domneval 

sem, da so učenci iz leta v leto vse redkeje opravljali domačo nalogo, kar je v višjih razredih 

vplivalo na slabše zaključne ocene. Predpostavljal sem tudi, da so fantje z leti redkeje opravljali 

domače naloge in se jim je zato bolj znižala zaključna ocena kot dekletom. 

 

2 Analiza opravljanja domačih nalog 

Proučil sem podatke enega oddelka v obdobju petih zaporednih šolskih let. V oddelku je bilo 

8 fantov in 10 deklet. Za analizo sem si izbral ta oddelek, ker je edini, ki sem ga pet let v celoti 

poučeval samo jaz in so podatki bolj verodostojni, kot če bi ga nekaj let poučeval jaz, nekaj let 

pa nekdo drug. Upošteval sem število opravljenih in neopravljenih nalog za vsakega učenca, 

nisem pa upošteval nepregledanih nalog (kadar je učenec bil odsoten, ko so v razredu nalogo 

dobili oz. pregledovali). Zanemaril sem tudi dejstvo, da so nekateri učenci občasno kakšno 

nalogo prepisali od sošolcev v šoli pred poukom. 
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Tabela 4: Delež opravljenih domačih nalog po razredih in spolu 

Razred 

Število 

domačih 

nalog Fantje Dekleta Skupaj 

5. 59 75,1 % 82,1 % 79,1 % 

6. 64 55,1 % 84,1 % 71,5 % 

7. 80 64,7 % 88,0 % 77,6 % 

8. 74 49,1 % 82,3 % 68,1 % 

9. 50 34,2 % 85,6 % 62,2 % 

 

 

Iz tabele je razvidno, da se je opravljanje domačih nalog pri fantih z leti drastično zmanjšalo za 

več kot polovico, medtem ko je pri dekletih ostal delež opravljenih nalog dokaj konstanten. Če 

so fantje v 5. razredu opravili okoli tri četrtine domačih nalog, so jih v 9. razredu le dobro 

tretjino. Odklon pri fantih je kar 40,9 %, pri dekletih le 5,9 %. 

 

 

Graf 1: Prikaz deleža opravljenih domačih nalog v odstotkih 
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Če je v 5. razredu bil delež opravljenih nalog pri dekletih le za 7 % višji kot pri fantih, je ta do 

9. razreda narasel kar na 51,4 %. Delež opravljenih nalog pri fantih in skupno je z eno izjemo 

vsako leto upadal, medtem ko je pri dekletih z eno izjemo bil vsako leto višji od leta poprej, 

kar je dobro razvidno na zgornjem grafu. 

 

 

Graf 2: Povprečne zaključne ocene na koncu šolskega leta 

 

Iz grafa 2 je razvidno, da se je z leti končni uspeh deklet bolj višal kot pri fantih; razlika med 

njima je narasla s povprečne ocene 0,6 na kar 0,97. Zelo očiten je padec ocen iz 5. v 6. razred, 

ker se poveča število ur, spremeni metodologija dela in obravnava zahtevnejša snov (v 5. 

razredu je poudarek na usvajanju novega besedišča, medtem ko je v 6. razredu večji poudarek 

na slovnici, kar nekaterim učencem sprva predstavlja velike težave). Dekleta so zelo pogosto 

opravljala domačo nalogo in jim je uspelo od 6. do 9. razreda kar za 0,4 dvigniti povprečno 

oceno, medtem ko so jo fantje zvišali le za 0,13. 

 

3 Zaključek 

Opravljanje domače naloge je zelo pomemben dejavnik v utrjevanju znanja učencev, a pri nas 

žal ni obvezno, zato učitelji ne morejo vplivati na to, da učenci doma utrjujejo snov sami. Ker 

so dekleta v teh letih zrelejša in vedo, da je domačo nalogo priporočljivo opraviti, to tudi 
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pogosteje storijo, kar vpliva na njihovo znanje in se na koncu kaže v njihovih ocenah, ki so 

boljše kot pri fantih, ki svojih domačih nalog ne opravljajo tako redno. Fantje v višjih razredih 

še redkeje opravljajo domačo nalogo, ker vedo, da jim učitelji za to ne morejo dati kakšnih 

kazni, po drugi strani pa se ne zavedajo, da je to eden od glavnih razlogov za upad njihovih 

ocen. Nekateri imajo v nižjih razredih pri angleščini odlično oceno, saj zanjo zadošča že bogat 

besedni zaklad, ki ga pridobijo z gledanjem angleških videov, kasneje pa se brez utrjevanja in 

ponavljanja njihova ocena poslabša. Menim, da bi lahko veliko pripomogli k izboljšanju znanja 

učencev (predvsem fantov) z uvedbo obveznih domačih nalog, a ker do tega najbrž še dolgo 

ali pa nikoli ne bo prišlo, je naloga staršev, da bolj vestno spremljajo domače delo svojih otrok 

in jih že od malega naučijo vestnosti in samodiscipline. 
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Povzetek 

Sodobna družba zahteva inovativnega človeka, v šolstvu naj bi tradicionalni pouk zamenjali s 

sodobnim, pri katerem učitelj od predavatelja in demonstratorja postaja motivator, ki ustvarja 

dobre pogoje za aktivno učenje, in organizator, ki učencem pomaga najti poti do znanja. Je res 

tako? Lahko učitelji samo preko sodobnih učnih pristopov dijakom posredujemo dovolj 

znanja? Namen prispevka je predstaviti generacijo, ki jo poučujemo, osvetliti njihovo 

drugačnost in s tem tudi naš pristop poučevanja. Predstavila bom različne sodobne metode in 

vrste motivacij, ki jih uporabljam pri pouku slovenščine in za katere menim, da uspešno 

ustvarjajo spodbudno učno okolje, v katerem je dijak vključen v vse faze izobraževalnega 

procesa. Izpostavila bom tudi prednosti in slabosti sodobnih učnih pristopov in predlagala 

rešitve. 

 

Ključne besede: tradicionalni pouk, sodobni pouk, učitelj, dijak, sodobne metode, motivacija  

 

 

Abstract 

Modern society requires an innovative person, traditional education should be replaced by a 

modern one, in which the teacher becomes a motivator who creates good conditions for 

active learning from the lecturer and demonstrator, and an organizer to help students to find 

their way to knowledge. Is that really so? Can teachers only provide students with sufficient 

knowledge through modern teaching approaches? The purpose of the article is to present the 

generation we are teaching, to highlight their differentness and therefore our teaching 

approach. I will present different contemporary methods and types of motivations that I use 

in teaching Slovene and that I think successfully create a stimulating learning environment in 

which the student is involved in all stages of the educational process. I will also highlight the 

strenghts and weaknesses of modern teaching approaches and suggest solutions. 

 

Key words: traditional lessons, moder lessons, teacher, student, modern methods, motivation 
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1 Predstavitev teme 

Na podlagi vedenja, kaj je generacija Z, ki jo poučujemo, se moramo zavedati, da tradicionalne 

metode poučevanja ne zadovoljujejo njihovih potreb, zato je treba preseči trenutne didaktične 

pristope, ustvariti je treba spodbudno učno okolje, v katerem bodo dijaki pri slovenščini 

razvijali jezikovno in književno zmožnost. Učitelj, ki ne pripada tej generaciji, težko dojame, da 

t. i. mobilna generacija nima enakih vrednot, kot so jih imele generacije prej, da je 

komunikacija zaradi hitrega tehnološkega napredka in rabe tehnoloških naprav teh otrok 

postala drugačna. 

 

1.1 Generacija Z 

Generacija Z, ki jo poučujemo, je rojena okoli leta 2000, znana je tudi kot mobilna generacija, 

generacija Facebooka, predstavnike imenujejo tudi digitalni domorodci (Bencsik, Horvath-

Csikos in Juhasz v Dolenc, 2018). Pripadniki generacije odraščajo s tehnologijo in svetovnim 

spletom, z mp3-predvajalniki, SMS-i, s pametnimi telefoni, z YouTubom in drugimi medijskimi 

tehnologijami. Ima vse lastnosti internetne generacije, saj so se njeni pripadniki rodili v visoko 

razvito digitalno ero (Kapil in Roy v Dolenc, 2018). 

Norme generacije Z so precej drugačne od norm prejšnjih generacij. Vedno so na spletu, na 

vseh tehničnih napravah. Od ostalih generacij se ločijo v tem, da so precej praktični, morda še 

nekoliko bolj inteligentni in radi prevzamejo vodstvo, saj so po naravi pogumnejši. So 

nestrpnejši in bolj agilni kot njihovi predhodniki ter nenehno iščejo nove izzive. Ne bojijo se 

sprememb, zaradi interneta imajo dostop do velike količine informacij. Za reševanje 

problemov skušajo pogosto najti rešitve na internetu (Bencsik idr. v Dolenc, 2018). 

Generacija Z, kot druga digitalna generacija, lahko predstavi posebne izzive na področju 

izobraževanja. Tako se bodo spremenili določeni vidiki komuniciranja, načini razmišljanja, tudi 

vedenjski vzorci (Dolenc, 2018). 

Kaj moramo upoštevati pri poučevanju te generacije? 

Značilnosti predstavnikov generacije Z (Ozkan in Solmaz v Dolenc, 2018): 

̵ so precej samozavestni; 

̵ zagotoviti si želijo dobro prihodnost; 
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̵ zavedajo se, da bodo morali za uresničitev ciljev trdo delati; 

̵ zadovoljni morajo biti z delom; 

̵ primerni so za timsko delo; 

̵ radi se vključujejo v družabne dejavnosti (so bolj aktivni kot predhodne generacije); 

̵ pomembno jim je socialno okolje (dobro bodo delali v organizacijah s spodbudno 

organizacijsko klimo); 

̵ cenijo neodvisnost, samostojnost; 

̵ imajo težave s sprejemanjem avtoritete. 

Spremembe v organizacijah (Bencsik idr. v Dolenc, 2018): 

̵ potrebno bo vzpostavljanje potrpljenja, razumevanja in empatije; 

̵ večje dopuščanje svobode, samostojnosti; 

̵ spodbujanje medgeneracijske komunikacije in deljenja informacij; 

̵ nujne preureditve načina dela (satelitska delovna mesta, vroče mize, skupne mize, 

odprti prostori, mobilna središča, zeleni prostori); 

̵ večje možnosti razvoja, dodatnih izobraževanj. 

 

1.2 Sodobni pouk 

Sodobni pouk naj bi čim bolj spodbujal in omogočal samostojnost, soodločanje, sodelovanje 

in ustvarjanje učencev pri učenju, zato je v ospredju »proces komunikacije in interakcije med 

učitelji in učenci« kot pa tradicionalni »razlagalno-posredovalni proces«. Pri tem ne gre za 

odpravljanje poučevanja iz vzgojno-izobraževalnega procesa, ampak za njegovo spreminjanje, 

kajti poučevanje in učenje sta med seboj močno povezani dejavnosti. Učenčevo samostojno 

pridobivanje znanja je treba dopolnjevati s posredovanjem gotovega znanja, kadar bi bilo 

učenčevo lastno pridobivanje tega neracionalno ali nemogoče. Naloga učitelja je tako 

usmerjati učence pri pridobivanju znanja in sposobnosti, jih vključevati v vse faze 

izobraževalnega procesa, jih spodbujati pri učenju in sproti prirejati njihovo dejavnost, pri 

vsem tem pa mora tudi ponuditi gotovo znanje. Naloga učencev pa je, da sodelujejo pri 

iskanju, oblikovanju in usvajanju znanja ter tako soustvarjajo ta izobraževalni proces (Blažič, 

2003). 
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2 Osrednji del 

Pri pouku slovenščine sem se odločila, da bom v učni proces postopoma vnašala metode in 

različne vrste motivacij, ki veljajo za sodobne. Upoštevala sem značilnosti generacije in 

sodobnega pouka. Predstavila bom nekaj primerov, ki so bili zelo pri pouku zelo uspešni. 

 

2.1 Meme in potek ure 

Mem ali citatno dvojnico meme za angleško meme poznamo danes predvsem v pomenu 

'sporočilo, ideja, zlasti v obliki slike z napisom, posnetka, ki se tako prenaša v elektronski 

komunikaciji'. To poimenovanje pa je nastalo iz poimenovanja mem (ang. meme) v teoriji 

Richarda Dawkinsa, ki pravi, da se memi na podoben način kot geni prenašajo med ljudmi 

(prim. Richard Dawkins, 2006: Sebični gen. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d.) (Meme, 

2019). 

Dijakom je meme zagotovo zelo poznano sredstvo izražanja. Ustvarjanje memov pri romanu 

Don Kihot (parodija na viteške) se mi zdi zelo posrečena motivacija, ker jih lahko preko 

sodobnega sredstva izražanja naučim, kaj je parodija. Tako smo povezali roman iz 17. stoletja, 

ki je parodija na viteške romane, z memi, ki so parodija na sodobno družbo, življenje, svet. S  

tako motivacijo si bolj zapomnijo bistvo romana, ker ga povezujejo z načinom izražanja, ki je 

pri njih prisoten vsakodnevno. Ker smo uporabili metodo dela s telefonom, je bila motivacija 

od vseh ostalih oblik najvišja. 

Dijaki so se razdelili v skupine in preko telefona ustvarjali meme na temi testi v maju in šola. 

Na naši šoli so dijaki najbolj obremenjeni ravno v maju, zato se mi je zdela tema dovolj 

ustrezna, da so pri ustvarjanju kritični in hkrati humorni – kot pri parodiji. Tudi tema šola 

ponuja dovolj parodičnih izhodišč, kar so dijaki dokazali s pestrim izborom memov. 

 

2.2 Kamišibaj in potek ure 

Kamišibaj (jap. kami: papir, šibaj: gledališče) je edinstvena oblika pripovedovanja zgodb ob 

slikah. Slike (ilustracije) so vložene v lesen oder, imenovan butaj. Pripovedovalec 

(kamišibajkar) ob pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. Uvrščamo ga 

med predstave manjšega tipa oz. komornega gledališča. Slike (formata A3) vabijo k bližini in 
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vključenosti gledalcev v vzdušje zgodbe. Kamišibaj omogoča prikaz različnih žanrov in lahko 

nagovarja različno publiko. Poleg otroškega je zelo priljubljen tudi kamišibaj za odrasle. Tudi 

odrasli smo željni zgodb. Pravljice, basni, miti in legende, zgodbe s svojimi globokimi arhetipi, 

pesnitve in poezija so se izkazale kot odličen material za kamišibaj. Dandanes, ko postajamo 

siti ekranov, digitalizacije, masovnih zabavnih prireditev in brezosebnih odnosov je kamišibaj 

dragulj, ki s svojo toplino in neposrednostjo na pristen način – kot nekoč – poveže ljudi ob 

pripovedovanju zgodb (Slikovedke, 2016). 

Pri obravnavi ljudskega slovstva se mi zdi kamišibaj odlično sredstvo motivacije za vse dijake. 

Ima etnološko funkcijo, saj oživlja ljudsko izročilo, ki je zaradi svoje literarne oblike težje 

uprizorljivo. Prav tako se mi zdi pomembna metoda pripovedovanja, saj je ljudsko slovstvo 

nastalo preko ustnega izročila – s pripovedovanjem so najbolje začutili razvoj. V svetu IKT smo 

razvrednotili pomen pripovedovanja zgodb in povezovanja preko osnovnega sporazumevanja. 

Tudi delo v skupinah je za dijake eno izmed boljših metod pouka, saj nimajo občutka, da poteka 

učni proces, zato je motiviranost zelo visoka. 

Dijaki 1. letnika so morali za domačo nalogo poiskati delo ljudskega slovstva, ki se navezuje na 

njihov kraj, vrsta pri tem ni bila določena. Pri pouku so se sami razdelili v pet skupin; po navadi 

jih razdelim jaz, zdaj sem želela videti, kako uspešno bodo delali, če se razdelijo sami, saj ne 

razmišljajo o uspešno izvedem delu (v skupini morajo imeti vodjo, organizatorja, 

pripovedovalca …), ampak se povežejo preko prijateljskih vezi. Po natančnih navodilih (izbira 

besedila, priredba besedila, osem risalnih listov, barvice in voščenke) so si sami zorganizirali 

potek dela. Ker smo imeli na voljo dve šolski uri, so prvo uro napisali koncept, narisali, pripravili 

zgodbo, naslednjo uro so jo predstavili/pripovedovali. 

 

2.3 Literarni activity in potek ure 

Ta prirejena družabna igra je dijakom najljubša, ker poznajo klasičen Activity, tj. kombinacija 

risanja, razlage in pantomime, in ga radi igrajo. Namen igre je ponovitev vseh obravnavanih 

književnih del. Na tablo narišem polje v obliki kače, ga enakomerno razdelim na cca. 50 delov, 

v katere naključno napišem R (risanje), P (pantomima) in R (razlaga). Dijake razdelim v štiri 

skupine po cca. sedem. Namesto figuric uporabim barvne magnetke. Vsaka skupina meče 

kocko; izberejo enega iz skupine, ki pride pred tablo, iz vrečke potegne listič z avtorjem in 
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naslovom dela in naredi, kar je določeno s poljem, na katerega so prišli (risanje/pantomima ali 

razlaga); na voljo imajo 45 sekund (vsi vidijo odštevalni čas, ker je projiciran preko spletne 

strani na pametno tablo). Če skupina ugotovi, kaj je njihov sošolec narisal/pokazal/razložil, 

ostanejo na tem polju, če ne, gredo na prejšnje polje. Pravilen odgovor zahteva ime in priimek 

avtorja ter njegovo delo. Igra je zelo dinamična, dijaki so neverjetno kreativni, in kar je 

najpomembnejše, za ponovitev književnih del je zelo koristna, saj ponavljamo za vsa leta nazaj, 

npr. v 3. letniku so letos imeli za vsa tri leta 70 del. 

 

2.4 Klanec: družabna igra o Ivanu Cankarju 

Družabno igro Na klancu igramo ob koncu 3. letnika, ko dijaki že dobro poznajo Ivana Cankarja. 

Namen je utrjevanje in ponavljanje znanja o Cankarju. 

Klanec je družabna namizna igra na temo Ivana Cankarja, ki ni omejena le na šolsko rabo. Z 

igro lahko na sproščen in zabaven način preizkusite, kako dobro poznate Cankarja, ali izveste 

še kaj novega. Družabna igra je bila zasnovana z mislijo na pouk, saj kot učni pripomoček 

omogoča sproščeno usvajanje snovi in predstavlja spodbudo k bolj poglobljenemu branju in 

raziskovanju teme. Vsebinski del igre obsega 90 kartic z vprašanji izbirnega tipa, ki se nanašajo 

na Ivana Cankarja, njegovo delo in čas, v katerem je živel in ustvarjal; 60 kartic z dejstvi iz 

življenja Ivana Cankarja; 90 kartic s pojmi iz naslovov Cankarjevih del, ki so oblikovani kot 

pantomima, govorni ali risarski izziv. Karticam so priložene tudi igralne figure in kocka, igralna 

plošča ter navodila za igro. Poleg predvidenega načina za igro je možno kartice pri pouku 

uporabiti še na vrsto drugih načinov (kviz, razporejanje dogodkov, pisanje kratke zgodbe …) in 

tako spodbujati učence k aktivnemu raziskovanju Cankarjevega sveta. Učitelj lahko s selekcijo 

kartic gradivo prilagaja učnemu cilju in ravni znanja učencev. Igra povezuje in omogoča pristen 

stik med učenci ter spodbuja besedno izražanje in pozitivno tekmovalnost (Klanec: družabna 

igra o Ivanu Cankarju, 2018). 
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3 Zaključek 

Metode in vrste motivacije so se izkazale za zelo uspešne in koristne. Z njimi sem dijake 

pravilno izzvala, spodbudila in usmerila, da so bili pri pouku nadpovprečno aktivni.  

Kamišibaj je zelo koristen pri pouku književnosti, kjer se dijaki učijo povzemati in 

pripovedovati. Ker v šoli zelo malo nastopajo, je to idealna priložnost tudi za to. Največ časa 

so risali, kar mogoče ni optimalno izkoriščanje učnega procesa. Naslednjič bodo slike narisali 

doma, v šoli pa jih bodo povezali v zgodbo (s predhodnimi natančnimi navodili). Ugotovila sem, 

da je ta način učne ure bil najboljša motivacija za učno tekmovalne in aktivne dijake, saj so 

ravno ti organizirali potek nastajanja zgodbe, slik in se javili za pripovedovalca. Ker so se v 

skupine razdelili sami, so nekateri imeli probleme pri sami organizaciji – v skupini ni bilo 

nikogar, ki bi vodil delo, kar je bilo problematično, saj so potrebovali veliko časa, preden so 

sploh začeli z delom. 

Ura z memi je bila ena izmed motivacijsko najuspešnejših v tem šolskem letu. Dijaki so v eni 

uri ustvarili več kot 20 memov, nekateri so jih naredili še doma in mi jih poslali. Ugotavljam, 

da je dijakova motivacija najbolj visoka pri uporabi telefonov, kar je glede na vsakodnevno in 

preveč pogosto uporabo razumljivo. Izpostavila bi njihovo neodgovorno rabo jezika – memi so 

nastajali v neknjižnem jeziku, brez ločil. Naslednjič moram biti pozorna tudi na to. 

Literarni activity predstavlja najljubšo učno uro v vseh razredih. Povezuje družabnost, 

aktivnost in humor, kar je dijakom najpomembnejše. Nimajo občutka, da poteka pouk, zato so 

sproščeni, hkrati pa dovolj tekmovalni, da je namen ure dosežen. 

Slabost prikazanih primerov je zagotovo v trajanju celotne izvedbe, saj sem pri vsakem 

porabila vsaj enkrat več časa, kot bi ga pri klasični obravnavi oz. utrjevanju. Izvedba takih 

metod in motivacij je pri 30 dijakih včasih zelo naporna, ker je treba paziti, da dijaki glede na 

aktivnost ostanejo v okvirjih organizacije – da niso nemirni, ne kričijo, ne govorijo drug čez 

drugega. Rešitev je zagotovo v domačih nalogah; za izvedbo nekaterih ur lahko določene faze 

opravijo doma. 

Izziv poučevanja prihajajočih generacij je predvsem v pristopih, ki jih moramo zaradi 

značilnosti generacije Z upoštevati. Sodobni pristopi pri pouku slovenščine omogočajo dijakom 

boljše povezovanje znanja, večjo zapomnljivost, soodločanje, sodelovanje in ustvarjanje.  
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To seveda ne pomeni, da moramo razlagalno-posredovalni proces izločiti, ampak da se 

moramo truditi, da sta interakcija in komunikacija med učiteljem in dijakom intenzivnejša. 

Primeri sodobnih pristopov pri pouku književnosti dokazujejo, da si dijaki določeno snov lažje 

zapomnijo, če so aktivno vpeti v proces pouka. Njihov odziv kaže na dobro motiviranost ravno 

zaradi drugačnega pristopa, ki upošteva značilnost generacije Z. 
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Povzetek 

V članku je predstavljena delavnica, ki smo jo z dijaki izpeljali v tednu obveznih izbirnih vsebin. 

Cilj delavnice je bil, da dijaki, razdeljeni v skupine, v okviru svoje skupine načrtujejo, pripravijo 

in izpeljejo interaktivno igro pobega iz učilnice, zasnovane po vzoru escape room računalniških 

iger. Podobna delavnica v okviru obveznih izbirnih vsebin na naši instituciji še ni bilo izvedena, 

zato je le-ta požela veliko zanimanja. Dijaki so se odlično odrezali pri načrtovanju ugank, skritih 

namigov in logičnih povezav. S pripravo takšne delavnice sem, kot mentor, želel v šolsko okolje 

pripeljati aktualne vsebine, pri dijakih pa vzpodbuditi medsebojno sodelovanje, uporabo 

sposobnosti logičnega sklepanja, aktivacijo spomina in nenazadnje kreativnost, ki jo je moč 

realno izpeljati. Izkazalo se je, da izbira prostora, v našem primeru učilnice, ključno vpliva na 

pripravo igre. 

 

Ključne besede: soba za pobeg, delavnica 

 

 

Abstract 

The article presents a workshop that was organized in collaboration with students during the 

compulsory elective content week. The aim of the workshop was that each group, in which 

the students were divided, designs, prepares and implements an interactive classroom escape 

game, modelled after escape games, played on computer. Because a similar workshop has not 

been yet organized within the mandatory elective content week at our institution, this one 

attracted a lot of interest. The students did excellent at designing puzzles, hidden clues and 

logical connections. By mentoring such workshop, I wanted to include present-day content 

into the educational settings and encourage students to interact with each other, use logical 

reasoning, activate memory and, last but not leastbe creative. The choice of the game's venue, 

in our case the classroom, played a crucial part in preparing the game. 

 

Key words: escape room, workshop 
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1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi 

izhodišči 

Izvajanje pouka in pridobivanje znanja v našem izobraževalnem sistemu praviloma še vedno 

poteka v učilnicah, laboratorijih ali prostorih, ki so po normativih, smernicah in priporočilih 

opremljeni s točno določenim številom klopi, stolov, tabel, projektorjev, plakatov in omar. 

Tudi prostorska razporeditev omenjenega šolskega pohištva je v večini primerov standardna. 

Zelo redko se namreč posamezen učitelj odloči za nestandardno postavitev klopi, stolov in 

svoje mize. A sodobne metode poučevanja stremijo k temu, da učitelji nova znanja učencem 

posredujejo preko inovativnih oblik in metod poučevanja, ki predvidevajo tudi različne 

postavitve šolskega pohištva. Prav zaradi specifičnih potreb učnega procesa lahko učilnice 

dodatno opremimo s prenosnimi tablicami in računalniki in dijakom dovolimo uporabo 

pametnih telefonov in aplikacij. Na drugačen, izviren način uporabiti tisto, kar nam je v 

šolskem prostoru na voljo vsak dan, pa je bil eden od ključnih ciljev, ki sem jih želel doseči s 

pripravo delavnice v okviru tedna obveznih izbirnih vsebin (OIV / IND). 

Kot navaja Weimker idr. (2015) je ključna lastnost sob za pobeg to, da so v svojem bistvu 

raziskovalne in so privlačne za igralce, ki iščejo netradicionalne igre. Privlačne so, ker se od 

igralcev zahteva uporaba različnih znanj in veščin. 

Sobe za pobeg so skupinske igre, ki potekajo v živo, igralci pa iščejo namige, rešujejo uganke 

in izpolnjujejo naloge v enem ali več prostorih, vse za dosego končnega cilja – pobega iz sobe 

- v omejenem času. Pred začetkom igre se igralci srečajo z vodjo igre, ta pa jih seznani z njenimi 

pravili in odgovori na morebitna vprašanja. Nato igralci vstopijo v sobo in čas se začne 

odštevati. Igralci začnejo z raziskovanjem sobe in iskanjem namigov. Ti namigi so lahko 

številke, napisi, simboli, slike na stenah, napisi na predmetih ipd. Predstavljajo  rešitev oz. 

namig do naslednjega koraka itd. do končne rešitve. Če igralna skupina obtiči ji vodja igre 

pomaga z namigom. Z odštevanjem igralnega časa se uganke še bolj zapletajo. Cilj igre je, da 

igralna skupina pobegne iz sobe. 

Nicholson (2015) navaja, da sobe za pobeg zahtevajo timsko delo, dobro komunikacijo, 

kritično razmišljanje, pozornost o podrobnostih in razmišljanje izven okvirjev. Dostopne so 

širokemu starostnemu razponu igralcev in nobeden od spolov pri igri ni v prednosti; 
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pravzaprav so najuspešnejše tiste skupine, ki jih sestavljajo igralci različnih spolov, z različnimi 

izkušnjami, spretnostmi, znanjem in fizičnimi sposobnostmi. 

Clare (2015) navaja, da se igralci z vstopom v igro predajo nekemu toku. Če so izzivi v igri 

pretežki, se bo tok igralca obrnil v frustracijo. Če so izzivi v posamezni igri prelahki, se bo igralec 

dolgočasil. Pomembno je torej, da sestavljavec igre slednjo sestavi tako, da bo le-ta igralca 

spodbujala k stanju, podobnem tistemu, v katerem je npr. umetnik pri ustvarjanju svojega 

umetniškega dela. Madigan (2010) trdi, da tako “umetniško stanje” igralca lahko vzpodbudimo 

le na dva načina: če pripravimo igralsko okolje tako, da je bogato z miselnimi modeli ali pa če 

igralsko okolje ustvarja konstantno povezavo med stvarmi v tem okolju. 

Načini igranja igre oz. načini na katerega lahko zmagate v sobah za pobeg je različen. Eden od 

načinov igranja (Competitive Escape Room) je na primer takšen, da skupine tekmujejo 

istočasno v dveh identičnih, a ločenih sobah ali, da različne skupine tekmujejo istočasno v 

različnih sobah. Igra je lahko organizirana tudi tako, da skupina med pobegom pridobiva bonus 

točke za opravljeno nalogo ali opravljeno nalogo v določenem času (Score Based Escape 

Room). Skupine so lahko tudi kaznovane z negativnimi točkami npr. zaradi preskoka kakšnega 

koraka ali zaradi namiga vodje igre, ipd. Igre so lahko organizirane tudi na večji velikostni ravni 

(Large Scale Escape Event), ko je več različnih skupin zaprtih v isti sobi z isto časovno omejitvijo. 

 

2 Osrednji del prispevka 

Za delavnico je bilo razpisanih 15 mest, prijavilo pa se je 45 dijakov. To je zahtevalo premislek 

in postavitev novega koncepta izpeljave delavnice. Dva tedna pred izvedbo delavnice smo se 

z dijaki sestali in oblikovali skupine, vsaka skupina je bila sestavljena iz treh do štirih dijakov. 

Vsaka skupina, praviloma so skupino sestavljali dijaki iz istega oddelka, je dobila nalogo, da 

sestavi svoj načrt za igro pobega iz učilnice. Pri načrtovanju igre je morala vsaka skupina 

upoštevati: 

● seznam predmetov, ki se nahajajo v učilnicah in so dovoljeni za uporabo, 

● omejitev števila predmetov in stvari, ki jih načrt dovoljuje prinesti s seboj, 

● cilj pobega predstavlja pridobitev ključ od šolske učilnice, 

● omejitev reševanja igre v petih korakih in časovno omejitev reševanja, ki obsega 20 

minut za posamezno skupino. 
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Slika 26: Pisni načrt skupine Ninđa pande 
(Vir: Jože Premru) 

 

Skupine so imele za pripravo osnutka načrta na voljo sedem dni. Izmed sedmih prispelih 

osnutkov, sem izbral tri, ki so bili vsebinsko sprejemljivi in izvedljivi. Spodaj so predstavljeni 

trije zmagovalni načrti. 

 

 

Skupina ESCAPING RACOONS 

Dijaki 3. letnikov, smer: veterinarski tehnik 

Načrt pobega iz učilnice  

 

1. Pri vstopu v učilnico je na tleh škatla - knjiga z napisom Chapter 1. V njej je uganka, 

ki jo razreši odgovor čas. 

2. Na hrbtni strani stenske ure je puščica, ki kaže navzdol. Pod uro je koš za papir, v 

katerem so zmečkani papirnati listki. Na enem izmed njih je napisano: gorovje v S. 

Afriki, str. ?, ...D3. V bližini leži Atlas, v njem je obkroženo mesto Los Angeles 

(knjiga Angeli in demoni). 
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3. V knjigi Angeli in demoni so namigi za Einsteinovo uganko. Na le-tej temelji 

naslednje vprašanje igre. Odgovor nanj je: karte. Na kupu, kjer so zbrane različne 

družabne igre, so tudi karte. Če le-te zložimo v barvni lestvici mavrice, dobimo 

ustrezno zaporedje štirih številk. 

4. Štirimestna koda odklepa kovček, v katerem so mafini, vsak je opremljen s svojo 

enačbo. Rešitev enačb določa neznanke a, b, c, d, ki tvorijo zaporedje števil. 

5. Koda a, b, c, d odklene ključavnico omare, v kateri je ključ od učilnice. 

 

Slika 27: Dijaki rešujejo prvo točko 

omenjenega pobega 

(Vir: Jože Premru) 

 

Slika 28: Dijaki rešujejo drugo točko 

omenjenega pobega  

(Vir: Jože Premru) 

 

Slika 29: Dijaki rešujejo tretjo točko 

omenjenega pobega 

(Vir: Jože Premru) 

 

Slika 30: Pogled na karte, ki čakajo reševalce 

iz namiga št. 3  

(Vir: Jože Premru) 
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Skupina NINĐA PANDE 

Dijaki 1. letnikov, smer: veterinarski tehnik 

Načrt pobega iz učilnice 

 

1. Na mizi ležita UV lučka in mobilni telefon. 

2. Na šolski tabli so narisani in zapisani različni namigi, med njimi tudi zavajajoči. 

3. Na tleh leži listek, na katerem so zapisana tri številčna gesla (eno geslo odklepa 

mobilni telefon, drugo geslo odklepa ključavnico omare, tretje geslo pa odklepa 

ključavnico na torbi). Številčna gesla, zapisana na listku, so vidna le, če nanj 

posvetimo z UV lučko. 

4. Ko z geslom odklenemo mobilni telefon, se na njem izpiše: »THINK OUTSIDE THE 

BOX.« 

5. V omari je zaklenjena torba. 

6. Ko torbo odklenemo, se v njej nahaja približno 15 različnih ključev. Z nobenim od 

teh ne moremo odkleniti učilnice. 

Pravi ključ – ključ od učilnice, je skrit v stranskem žepu torbe. 
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Slika 31: Dijaki pri reševanju prvega koraka 

omenjenega pobega  

(Vir: Jože Premru) 

 

Slika 32: Dijaki pri tretjem koraku reševanja 

(Vir: Jože Premru) 

 

Slika 33: Dijaki pri reševanju petega koraka 

(Vir: Jože Premru) 

 

Slika 34: Dijaki pri preizkušanju enega izmed 

petnajstih ključev  

(Vir: Jože Premru) 

 

Skupina O!RUL8,2? 

Dijaki 1. letnikov, smer: tehniški gimnazijec 

Načrt pobega iz učilnice 

 

1. Na tabli je napisana uganka: “Lahko me spustite iz najvišje stavbe in bo v redu, če pa 

me spustite v vodo umrem.” Uganko razreši odgovor: papir. 

2. Na listu papirju je skrito sporočilo, vidno šele potem, ko papir pobarvamo s 

svinčnikom. 

3. Na papirju je zapisan račun: 2 (32(28 + 9)) = ? 
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4. Rešitev računa je trimestna koda, s katero odklenemo ključavnico. 

5. V predalu, zaklenjenem s ključavnico, je mp3 predvajalnik zvoka. Na njem je 

posnetih 5 nenavadnih zvokov kot so ba, wo, ni ipd.  

Po sobi je skritih več prozornih listkov (2 x 5). Vsi listki so napisani »na pol«. Dva 

listka z istim znakom sestavljena skupaj predstavljata število, ki pripada enemu od 

nenavadnih posnetih glasov. Številčna koda ki jo določa glasovno zaporedje odklepa 

ključavnico na škatli. 

6. V škatli, zaklenjeni s ključavnico, je ključ, ki odklepa učilnico. Škatla se nahaja v 

istem predalu, kot mp3 predvajalnik zvoka, a igralci do ključa ne morejo, preden ne 

razrešijo vseh namigov, napisanih na prozornih listkih. 

 

Slika 35: Napisana uganka kot prvi korak v 

reševanju (Vir: Jože Premru) 

 

Slika 36: Reševanje izraza pod zaporednim 

korakom številka tri (Vir: Jože Premru) 

 

Slika 37: Sestavljanje prozornih listkov v 

koraku reševanja številka pet  

(Vir: Jože Premru) 

 

Slika 38: Odklepanje zadnje škatle s ključem 

učilnice (Vir: Jože Premru) 
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S skupinami, katerih načrti so bili izbrani, smo se v tednu pred izpeljavo delavnice ponovno 

sestali in pregledali ter dopolnili njihove načrte. Pregledali smo razmere v učilnicah, določili 

materialne potrebščine, in se dogovorili o terminu za pripravo »sob«. Ocenili smo, da bomo 

za ustrezno pripravo vseh treh sob za pobeg potrebovali eno uro. 

Igra je bila organizirana tako, da je bila vsaka od preostalih štirih skupin, katerih načrt pobega 

ni bil izbran za realizacijo, ujeta v vseh treh sobah pobega - učilnicah (vsak krog tekmovanj je 

torej ena izmed skupin odšla na odmor). Člani skupin, katerih načrti so bili izbrani za realizacijo, 

so v učilnicah delovali kot mentorji skupinam, ki so bile ujete in so poskušale pobegniti. 

Dogovorili smo se, da se ujetim skupinam pomaga z namigi, v kolikor ne uspejo v petih minutah 

preiti od prejšnjega na naslednji korak v reševanju. Izkazalo se je, da pri načrtovanju igre nismo 

dovolj dobro premislili o namigih pri posameznem koraku, ko je skupina zašla iz načrta za 

reševanje. Čas, v katerem naj bi skupina pobegnila iz učilnice, smo po prvem krogu reševanj iz 

prvotnih 20 minut zmanjšali na 15 minut, saj so bile skupine izredno spretne pri reševanju. 

Odštevanje časa smo prikazovali na pametni tabli. Ker so tudi skupine, katerih načrti pobega 

so bili realizirani, izrazile željo, da bi se preizkusile v igrah pobegov ostalih izbranih skupin, smo 

predvideni čas delavnice podaljšali in jim pobege omogočili. 

 

3 Zaključek 

Izvajanje izobraževalnega procesa v obliki igre ima številne prednosti. Tak način poučevanja je 

zanimiv, vzbuja radovednost, vzpodbuja pridobivanje znanja preko drugačne izkušnje in izhaja 

iz resničnih problemov. Na podlagi pogovora z dijaki sklepam, da jim je bila izpeljana delavnica 

zelo všeč. Delavnice so se udeležili tudi dijaki s posebnimi potrebami, predvsem zanimivo pa 

je, da med udeleženci niso prevladovali dijaki, ki bi imeli izključno odlične ocene pri predmetih 

kot so matematika, fizika, kemija ipd. Z dijaki smo se strinjali, da bi dodatno načrtovanje in 

tehnične rešitve igro pobega lahko naredile še bolj atraktivno. Nekateri dijaki so izrazili željo, 

da se iger pobegov, ki so jih načrtovali sami, udeležijo tudi njihovi učitelji. V prihodnosti bi 

lahko igre pobegov organizirali v okviru promocijskih dni naše institucije, kot so informativni 

dnevi in dan odprtih vrat za obiskovalce. 
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Menim, da je bil zastavljen cilj delavnice dosežen, saj se je šolska učilnica uporabila na 

drugačen in izviren način. Z izvedbo igre pobega so dijaki dosegli neko drugo zavedanje učilnice 

kot prostora uporabnosti, možnosti in zmožnosti. 
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ETWINNING PROJEKTI PRI POUKU NEMŠČINE? 

SEVEDA! 

 

ETWINNING PROJECTS IN GERMAN LANGUAGE 

CLASS? YES, PLEASE! 
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Povzetek 

V prispevku je najprej osvetljena potreba po sodobnih oblikah dela. Spremenjene družbene in 

tehnološke razmere sodobnega sveta so namreč vnesle spremembe tudi v izobraževalni 

proces. Sodelovanje v mednarodnih projektih, ki jih omogoča eTwinning, prispeva k razvijanju 

večkulturnosti in večjezičnosti, k čemur bi morali stremeti tudi pri pouku drugega tujega jezika. 

V nadaljevanju prispevka je predstavljen eTwinning projekt, ki smo ga izvedli pri pouku 

nemščine v osnovni šoli. Le-ta ponuja vpogled v vse faze (načrtovanje, izvedba, evalvacija in 

diseminacija) mednarodnega projekta, ki je bil dejavnostno naravnan in podprt z 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Na koncu so predstavljeni še rezultati anketnega 

vprašalnika, na katerega so odgovorili člani projekta. Najpomembnejše ugotovitve so, da 

sodelovanje v mednarodnih projektih omogoča medkulturne izkušnje, izboljša jezikovno, 

vsebinsko in računalniško znanje vseh sodelujočih ter spodbuja nadaljnje učenje tujega jezika.  

 

Ključne besede: drugi tuji jezik, mednarodni projekti, eTwinning 

 

 

Abstract 

First, the article highlights the need for modern teaching methods. The changed social and 

technological conditions of the present world have namely introduced changes into the 

educational process. Cooperating in international projects, such as eTwinning, can contribute 

to the development of multiculturalism and multilingualism, which are the objectives of the 

second foreign language teaching. Furthermore, the article illustrates an example of an 

eTwinning project, which was carried out in German language class at the primary level. It 

offers an insight into the different stages (planning, execution, evaluation and dissemination) 

of a task-based and ICT assisted international project. Finally, the results of a questionnaire 

answered by the project members are presented. The most important findings reveal that 

cooperation in international projects enables intercultural experiences, improves language, 

content and ICT knowledge, and stimulates learning of a foreign language.  

 

Key words: second foreign language, international projects, eTwinning  
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1 Teoretična izhodišča 

Živimo v nenehno spreminjajoči se tehnološko razviti in večkulturni družbi. Razvoj družbe se 

odraža tudi v šolskem prostoru in šola, ki je pripravljena iti v korak s časom, se zna odzivati na 

spremembe v okolju in vnašati novosti v izobraževanje, seveda s pravo mero kritičnosti. Eden 

izmed temeljnih ciljev sodobne evropske šole je tudi njena »internacionalizacija«, ki je 

zapisana v nacionalnih in skupnih strateških dokumentih članic Evropske unije. V šolskem 

prostoru so prišla v ospredje različna povezovanja na nacionalni in evropski ravni, tako med 

učitelji kot tudi med učenci. Ena izmed pogostejših oblik povezovanj je sodelovanje v 

mednarodnih projektih. Če je tovrstno sodelovanje uspešno, lahko v šolo vnese številne 

pozitivne spremembe, npr. nove izkušnje in ideje, inovacije, medkulturno izobraževanje, 

prepoznavanje skupnih evropskih vrednot, poglabljanje zavesti o lastni kulturni identiteti in 

medkulturno komunikacijo (Mednarodni projekti v šoli, 2006, 17–20). 

Učni načrt za drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet (2013, 4) daje poudarek na 

sporazumevalne in učne strategije ter večjezično in medkulturno ozaveščenost. Cilji 

poučevanja so torej osredotočeni na razvijanje sporazumevalne in družbeno-kulturne 

zmožnosti, kar prispeva k razumevanju večkulturnosti tako znotraj kot zunaj evropskih meja. 

Pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti moramo učitelji preseči izključno jezikovni vidik 

poučevanja tujega jezika, kar pomeni, da smo bolj kot na obliko osredotočeni na pomen jezika 

– najpomembnejši je prenos sporočila, četudi sporočilo vsebuje slovnične in/ali pravopisne 

napake. Med sporazumevalne dejavnosti, ki razvijajo tekočnost jezika, spadajo tudi 

mednarodni mrežni projekti, ki so omenjeni v didaktičnih priporočilih učnega načrta (2013, 

18–19). V okviru teh projektov se učenec tujega jezika uči, medtem ko ga uporablja. Pri tem 

so pomembne učenčeve praktične izkušnje in ne védenje o jeziku. Učitelj lahko znotraj 

projekta uvaja vsebine in zasnuje dejavnosti, ki upoštevajo učenčevo osebnost, predznanje, 

sposobnosti, vrednote in interese ter tako učenca spodbuja k aktivnemu sodelovanju. 

Mednarodni značaj projekta ima tudi svetovljansko poslanstvo – učenci imajo možnost 

navezati stike z govorci drugih kultur in spoznavati razlike ter podobnosti med različnimi 

državami. Mednarodni mrežni projekti tako pripomorejo k razvijanju medkulturne zmožnosti 

in medkulturne komunikacije pri pouku tujih jezikov. 
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Sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija zelo olajša izvedbo mednarodnih 

projektov. Žnidaršič Knez (2008, 739) tovrstno mednarodno sodelovanje opisuje kot »učilnice 

brez zidov«, v katerih ključno vlogo igrajo koordinatorji. Poleg dobrega znanja tujih jezikov in 

informatike morajo slednji imeti tudi sposobnost organizacije in vodenja timskega dela. 

Računalniško podprt pouk je zanimiv tudi za sodelujoče učence, katerim omogoča, da razvijajo 

svoje digitalne zmožnosti, kar naj bi prav tako zasledovali pri pouku tujih jezikov (Učni načrt, 

2013, 23–24). V zadnjih petih letih sem z učenci OŠ Slivnica pri Celju sodelovala predvsem pri 

spletnih mednarodnih projektih eTwinning. Marinšek in Abramič (2011, 4) definirata 

eTwinning kot podporno orodje za evropsko sodelovanje šol s pomočjo informacijsko-

komunikacijskih tehnologij. V danem prispevku bom predstavila avtorski eTwinning projekt 

Wundervolle Welt der Tiere (Čudoviti svet živali), ki je prejel nacionalno nagrado Zlati kabel 

2018. 

 

2 eTwinning projekt Wundervolle Welt der Tiere 

eTwinning projekt Wundervolle Welt der Tiere je bil celoletni projekt, pri katerem je sodelovalo 

štirinajst šol iz Češke, Grčije, Nemčije, Poljske, Slovenije, Španije in Turčije. Na OŠ Slivnica pri 

Celju so bili v projekt vključeni učenci od 6. do 9. razreda, ki so se nemščino učili kot neobvezni 

izbirni predmet. Projektne dejavnosti smo izvajali med poukom nemščine kot tudi v okviru 

interesne dejavnosti. Projekt smo izvajali v šolskem letu 2017/2018. 

Osrednja tema projekta so bile živali, saj gre za temo, ki je učencem običajno zelo blizu in o 

kateri se radi in brez zadržkov izražajo. S projektom smo zasledovali sledeče pedagoške cilje: 

- spoznati živalske vrste v našem ožjem in širšem okolju (Evropa), 

- razvijati odgovoren odnos do živali, 

- spodbujati varstvo okolja, 

- vzpostaviti stike z govorci drugih kultur, 

- spodbujati timsko delo, 

- prebuditi zanimanje za učenje nemščine, 

- sporazumevati se v nemškem jeziku, 

- izboljšati znanje nemškega jezika in 

- računalniško se opismenjevati. 
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S pomočjo projektnega dela smo pri učencih poskušali razviti naslednje kompetence: socialne, 

državljanske in medkulturne kompetence, digitalno pismenost, delo v skupinah, avtonomno 

delovanje, sporazumevanje in izražanje v nemščini ter likovne kompetence. 

 

2.1 Načrtovanje in izvedba eTwinning projekta 

Ustanovitelja mednarodnega projekta morata biti učitelja iz različnih evropskih držav, v našem 

primeru sva to bili učiteljici iz Slovenije in Nemčije. Projekt se začne z idejo, ki je običajno 

vsebinske narave. Zasnovati projekt pomeni tudi oblikovati projektne cilje, delovni postopek 

in pričakovane rezultate. Faze projekta razdelimo v natančno opisane naloge in dejavnosti, ki 

naj vsebujejo predvidene rezultate. Postavimo tudi realistične časovne okvirje, potrebne za 

izvedbo posamezne naloge in dejavnosti ter celotnega projekta. 

Prijava eTwinning projekta je relativno enostavna, saj ne zahteva gore obrazcev in poteka brez 

(dolgih) formalnih postopkov. Ko projekt odobri Nacionalna svetovalna služba, se lahko 

projektu priključi še več šol. Sama sem zainteresirane šole našla na platformi eTwinningLive, 

zavihek »Partnerski forumi«, kjer sem predstavila osnovno idejo projekta in svoja pričakovanja 

do projektnih partnerjev. Vsakemu projektu je dodeljena spletna učilnica TwinSpace, kjer 

sodelujoči spremljajo izvajanje projekta, objavljajo svoje izdelke (zavihki »Domov«, »Strani« in 

»Gradiva« ) in kjer poteka varna komunikacija (zavihka »Forum« in »Spletna srečanja«, članom 

projekta lahko pošljemo sporočilo tudi, če kliknemo na njihovo ime v zavihku »Člani«). Razen 

zavihka »Domov«, kjer so vse objave javne, so vsi ostali zavihki vidni le članom spletne učilnice 

TwinSpace. Če se administratorji odločimo, lahko kot javne nastavimo še posamezne ali vse 

strani v zavihku »Stran«. Pri tem moramo imeti v mislih varstvo osebnih podatkov oziroma si 

priskrbeti dovoljenja staršev ali skrbnikov za objavo fotografij njihovih otrok in drugega gradiva 

osebne narave. Spletna učilnica projekta Wundervolle Welt der Tiere je dostopna na spletnem 

naslovu https://twinspace.etwinning.net/43673/home.  

V času projekta je ves čas potrebna dobra organizacija, ažurno koordiniranje in sprotna 

komunikacija. Kot ustanoviteljica in koordinatorica projekta sem poskušala vzdrževati 

komunikacijo tudi preko klasične e-pošte, saj to po navadi preverjamo pogosteje. Na prošnje 

učiteljev sem podaljšala časovne roke za določene naloge in dejavnosti. Večina projektnih 

https://twinspace.etwinning.net/43673/home
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partnerjev je opravila skoraj vse zastavljene naloge in dejavnosti, dva projektna partnerja pa 

žal z nami nista vztrajala do konca projekta. 

 

2.2 Projektne dejavnosti in rezultati projekta 

Kot nam, učiteljem drugega tujega jezika, narekuje Učni načrt (2013, 6–7), smo v okviru 

projekta operativne cilje uresničevali s sprejemniškimi (tj. poslušanje in branje v nemškem 

jeziku), interaktivnimi (tj. govorno in pisno sporazumevanje med sporočevalcem in 

prejemnikom sporočila) in tvorbnimi dejavnostmi (tj. tvorjenje preprostih pisnih in govorjenih 

besedil v nemškem jeziku). 

Sprejemniške dejavnosti so zajemale brskanje po spletni učilnici TwinSpace, branje opisov 

živali, voščilnic, spletnih anket in podnapisov v filmčkih, branje in reševanje živalskih ugank, 

poslušanje pesmi ter ogled filmčkov. 

Ker je sporazumevanje v nemškem jeziku pri večini učencev na tej stopnji še precej okrnjeno 

in ker je bilo med projektnimi partnerji težko najti termin, v katerem bi se lahko vsi srečali v 

spletni klepetalnici, nisem organizirala interaktivnih dejavnosti »v živo«. Sem pa v spletni 

učilnici ustvarila stran »Das interessiert mich!« (»To me zanima!«), na kateri so učenci lahko 

zastavljali vprašanja učencem partnerskih šol oziroma odgovarjali na zastavljena vprašanja. Za 

moje učence sem ustvarila tudi skupen šolski račun, s katerim so lahko vstopali v spletno 

učilnico in navezovali stike s tujimi učenci, ki so se takrat nahajali v učilnici ali pa so imeli svoj 

račun in so jih torej lahko našli med člani projekta. Te dejavnosti so se odvijale na bolj 

neformalnem nivoju, zato jih načrtno nisem spremljala. Da je do nekaterih stikov prišlo, so mi 

povedali predvsem učenci, ki so že bolj vešči komuniciranja v nemščini in ki so nadalje navezali 

stike s tujimi učenci tudi preko e-pošte ali socialnih omrežij. 

Projekt zajema največ primerov tvorbnih dejavnosti. Ob kratkem opisu dejavnosti navajam 

tudi spletne povezave do nekaterih naših izdelkov. Primeri tvorbnih dejavnosti so: 

- Naše šole: Učenci so na kratko opisali svojo šolo in predstavili živali, ki živijo na njihovi šoli 

oziroma v njeni okolici. Na naši šoli smo o živalih, ki so na naši šoli, posneli naslednji filmček: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=SrjwEaLH1Qg. 

- 4. oktober – svetovni dan živali: Učenci so obeležili svetovni dan živali tako, da so izdelali 

plakate na temo varstva živali in s pogovori pri pouku razvijali odgovoren odnos do le-teh. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=SrjwEaLH1Qg
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Učenci naše šole so bili razdeljeni v tri skupine, ki so ustvarile plakate z naslovi »Tiere und 

ihre Bitten« (»Živali in njihove prošnje«), »Bitte vergiss nicht …« (»Prosim, ne pozabi …«) in 

»Gefährdete Wildtiere in Slowenien« (»Ogrožene divje živali v Sloveniji«), ki so jih razstavili 

v šolski avli (https://www.slideshare.net/lilipuhi/welttierschutztag). 

- Naše najljubše živali: Učenci so narisali in opisali svojo najljubšo žival. Spoznali so spletno 

oglasno desko Padlet, na katero so morali pretipkati opis živali in vstaviti svojo risbico 

(https://padlet.com/lilipuhi/b6qt2ut7zazd). 

- Naše snežene živali: Učenci so iz snega izdelovali živali, jih fotografirali in objavili v spletni 

učilnici. Ker je bila ta dejavnost, ki je primer aktualizacije, odvisna od vremena, ni bila 

obvezna za vse sodelujoče. 

- Naše fantazijske živali: Učenci so narisali in opisali svojo fantazijsko žival ter opis živali 

posneli na mobitel. Risbo, opis in zvočni posnetek so nato objavili v e-knjigi 

(https://read.bookcreator.com/V0c5Uz6x81SAuMQ4FsnwjJN8rwI2/pRfFNvZBQgeoV6ND

DikPAg). 

- Mi smo živalski junaki: Učenci so se predstavili s pomočjo aplikacije Voki in nato svoje 

predstavitve objavili na oglasni deski Padlet (https://padlet.com/lilipuhi/pu413hykn5pq). 

- Naši recepti: Učenci so izvedli kuharsko delavnico, na kateri so pripravljali jedi v obliki živali, 

npr. spekli kolač ali piškote, sestavljali živali iz sadja. Potek delavnice so fotografirali, 

prevedli recepte in jih delili s partnerskimi šolami. Učenci so na naši šoli spekli "TIERamisu" 

(https://www.emaze.com/@AOOWIQTZO/blank). 

- Avtohtone in ogrožene živali v naši okolici: Učenci so raziskali avtohtone in ogrožene 

živalske vrste v svoji državi in pripravili krajše opise le-teh 

(https://www.slideshare.net/lilipuhi/bedrohte-tiere-in-slowenien-97214672). 

Sodelovalne dejavnosti so potekale tako med učenci naše šole kot tudi med učenci z različnih 

partnerskih šol. Učenci so skupaj ustvarjali izdelke ali pa drug za drugega pripravili različne 

naloge. Izvedli smo naslednje sodelovalne dejavnosti, ki večinoma spadajo med tvorbne 

dejavnosti:  

- Živalske uganke in božično-novoletne voščilnice: Učenci so izdelali božično-novoletne 

voščilnice z živalskim motivom in jih opremili s prijaznimi željami. Napisali so tudi živalske 

uganke v nemščini. Voščilnice in uganke smo si izmenjali med partnerskimi šolami po 

navadni pošti. Ko je na šolo prispela pošta, so učenci prebrali voščilnice in reševali uganke. 

https://www.slideshare.net/lilipuhi/welttierschutztag
https://padlet.com/lilipuhi/b6qt2ut7zazd
https://read.bookcreator.com/V0c5Uz6x81SAuMQ4FsnwjJN8rwI2/pRfFNvZBQgeoV6NDDikPAg
https://read.bookcreator.com/V0c5Uz6x81SAuMQ4FsnwjJN8rwI2/pRfFNvZBQgeoV6NDDikPAg
https://padlet.com/lilipuhi/pu413hykn5pq
https://www.emaze.com/@AOOWIQTZO/blank
https://www.slideshare.net/lilipuhi/bedrohte-tiere-in-slowenien-97214672
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Oboje so razstavili v šolski avli. Ogled ustvarjanja na naši šoli je objavljeno na spletni strani: 

http://www.pearltrees.com/lilipuhi/weihnachts-neujahrkarten/id19392043#l802.  

- Živali v naših maternih jezikih: Učenci so spoznali e-orodje AnswerGarden. Drug drugega 

so spraševali po poimenovanjih živali v njihovih maternih jezikih in na ta vprašanja tudi 

odgovarjali. 

- Pojemo živalske pesmice: Za učence smo pripravili spletno anketo, s katero so izglasovali 

pesmico, ki bi jo radi zapeli. Pesmico so nato zapeli v nemščini in v svojem maternem jeziku. 

Posneli so filmčka in ju objavili v aplikaciji Padlet (https://padlet.com/lilipuhi/qvx9irx30jgg). 

- Naše snežene živali – uganke: Učenci nemške šole so naredili živali iz snega, ostali učenci 

pa so nato ugibali, katere živali predstavljajo njihove snežene skulpture 

(https://padlet.com/lesherr345/ddorjkr51u8n). 

- Živalski pregovori: Pri tej dejavnosti smo skupaj ustvarili e-knjigo z živalskimi pregovori. 

Vsaka šola je morala izbrati pregovor, v katerem nastopajo živali, in ga prevesti v 

nemščino. Pregovor je nekdo od učencev ilustriral in risbico je bilo potrebno vstaviti v e-

knjigo. Ko so bili zbrani pregovori z vseh šol, smo jih morali prevesti še v naše materne 

jezike (če je prevod bil možen). Naša e-knjiga: 

https://docs.google.com/presentation/d/1leC9wkUekup9tp66hdaMLOhK7mAWQ89Cwcg

NfKCgf_s/edit?usp=sharing.  

- Živalske igre: Pri tej izbirni dejavnosti smo drug za drugega pripravili različne spletne igre, 

npr. kvize (https://create.kahoot.it/share/62e0cd9c-4ae3-431c-9d5c-e1467cf34230), 

uganke (https://www.educaplay.com/learning-resources/3426621-was_ist_das.html), 

sestavljanke (https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0aff7294af26) in vislice 

(https://www.proprofs.com/games/word-games/hangman/haustiere-galgenmnnchen-

1/). 

- Živali in njihove prošnje: Nemška šola je izdelala filmček, v katerem so nemški učenci 

prošnje živali, ki so jih napisali učenci naše šole, poskušali prebrati v slovenščini 

(https://www.youtube.com/watch?v=p2SNb9cUVms). 

- Živali na naši šoli: Za učence s partnerskih šol smo pripravili učni list o živalih na naši šoli, 

katerega so lahko rešili, če so si predhodno ogledali naš filmček. 

- Fotonatečaj: Najprej so učenci izvedli fotonatečaj na svoji šoli – fotografirali so živali in 

nato so objavili svoje fotografije. Vsaka šola je lahko izbrala tri najboljše fotografije in jih 

http://www.pearltrees.com/lilipuhi/weihnachts-neujahrkarten/id19392043#l802
https://padlet.com/lilipuhi/qvx9irx30jgg
https://padlet.com/lesherr345/ddorjkr51u8n
https://docs.google.com/presentation/d/1leC9wkUekup9tp66hdaMLOhK7mAWQ89CwcgNfKCgf_s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1leC9wkUekup9tp66hdaMLOhK7mAWQ89CwcgNfKCgf_s/edit?usp=sharing
https://create.kahoot.it/share/62e0cd9c-4ae3-431c-9d5c-e1467cf34230
https://www.educaplay.com/learning-resources/3426621-was_ist_das.html
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0aff7294af26
https://www.proprofs.com/games/word-games/hangman/haustiere-galgenmnnchen-1/
https://www.proprofs.com/games/word-games/hangman/haustiere-galgenmnnchen-1/
https://www.youtube.com/watch?v=p2SNb9cUVms
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nato objavila na oglasni deski skupnega fotonatečaja 

(https://padlet.com/lilipuhi/ygkoxiwk2l8p). Učenci so zatem glasovali za najboljšo 

fotografijo (https://www.tricider.com/admin/3K6qKPOnKwF/BApeeRMVAAX), avtorica 

zmagovalne fotografije pa je po pošti prejela nagrado (plišastega medvedka in čestitko s 

projektnim logom). 

 

2.3 Informacijsko-komunikacijska tehnologija 

Izpeljava projektnih nalog in dejavnosti ter spremljava poteka projekta se je pogosto odvijala 

v računalniški učilnici, projektno spletno učilnico TwinSpace pa so učenci lahko spremljali tudi 

na domačem računalniku ali na mobitelu. Poleg razvijanja osnovnih digitalnih zmožnosti (npr. 

uporaba računalnika, brskanje po spletni učilnici, iskanje informacij na spletu, uporaba 

spletnih slovarjev, komuniciranje in sodelovanje na daljavo) so učenci spoznali tudi nekatere 

brezplačne spletne aplikacije, ki so jim olajšale izdelavo, oblikovanje in objavo projektnih 

izdelkov. Posluževali smo se naslednjih spletnih strani, aplikacij in e-orodij: e-mail, 

GoogleDrive (dokumenti, predstavitve in obrazci), YouTube, MovieMaker, Padlet, 

BookCreator, Emaze, Pearltrees, SlideShare, Voki, AnswerGarden, ProProfs, JigsawPlanet, 

EducaPlay, Kahoot, Tricider in ThingLink. 

 

2.4 Promocija in diseminacija projekta 

Pri eTwinning projektih je zaželeno, da so predstavljeni čim širšemu krogu ljudi. Na tak način 

privabimo k sodelovanju še druge zainteresirane učitelje ali pa le širimo koristne informacije 

in rezultate projekta. Skupaj s partnerskimi šolami smo oglaševali naš projekt na šolskih 

spletnih straneh, socialnih omrežjih in blogih, razstavah v šolskih prostorih, predstavitvah za 

starše, učence in učiteljski zbor ter na mednarodnih konferencah.  

 

2.5 Evalvacija in zaključek projekta 

Projekt smo zaključili z evalvacijo projekta. Za sodelujoče učence in učitelje sem pripravila 

spletna vprašalnika, s katerima sem poskušala ugotoviti njihovo mnenje o različnih vidikih 

projekta. Na spletna vprašalnika je do dogovorjenega roka odgovorilo 91 učencev in 8 

učiteljev. 

https://padlet.com/lilipuhi/ygkoxiwk2l8p
https://www.tricider.com/admin/3K6qKPOnKwF/BApeeRMVAAX
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2.5.1 Evalvacija s strani učencev 

Spletni vprašalnik za učence je vseboval deset vprašanj. S prvim vprašanjem sem preverila 

državo, iz katere je prihajal učenec, ki je odgovarjal na vprašalnik. Ugotovila sem, da so na 

anketo odgovorili učenci iz Češke, Nemčije, Poljske, Slovenije in Turčije in da nanjo ni odgovoril 

nihče iz Grčije in Španije. Pri drugem vprašanju me je zanimalo, katere projektne naloge so 

bile učencem najbolj všeč. Učenci so najraje sodelovali pri fotonatečaju in opisu fantazijskih 

živali ter njihovih ljubljenčkov. Pri tretjem vprašanju so dane dejavnosti (pisanje, ročno 

izdelovanje, petje, kuhanje, fotografiranje, risanje, branje, govorjenje, snemanje videov) 

ocenili na lestvici od 1 (ni mi všeč) do 5 (zelo mi je všeč). Večina učencev je vse dejavnosti 

ocenila s štiricami in peticami. Z največ peticami so sicer ocenili nejezikovne dejavnosti, kot so 

ročno izdelovanje, kuhanje, fotografiranje, risanje in snemanje videov. Pri četrtem vprašanju 

me je zanimalo, ali so se učenci lotili tudi izbirnih nalog. Na to vprašanje je pritrdilno odgovorilo 

96,7 % učencev. Pri petem vprašanju je igranje spletnih živalskih iger večina učencev navedla 

kot najljubšo izbirno dejavnost. Pri šestem vprašanju me je zanimalo, če so jih projektne 

naloge spodbudile k učenju nemščine. Večina učencev je odgovorila pritrdilno (45,1 %) ali z 

»Včasih.« (41,8 %). Pri sedmem vprašanju so morali razmisliti, ali jim je sodelovanje pri 

projektu pomagalo izboljšati njihovo znanje nemškega jezika. Večina učencev je menila, da je 

v času projekta izboljšala nivo znanja jezika (60 %), četrtina učencev se je odločila za odgovor 

»Malo.«, 14,3 % učencev pa ni opazilo nobenega izboljšanja znanja. Pri osmem vprašanju me 

je zanimalo, ali se je v času projekta spremenil njihov odnos do živali. Le-tega so morali oceniti 

na lestvici od 1 (Zdaj še manj maram živali.) do 5 (Zdaj imam živali še raje.). Slaba polovica 

učencev je odgovorila s petico, s trojko in štirico pa skupaj preostala polovica. Pri devetem 

vprašanju, ki je bilo odprtega tipa, so morali učenci napisati mnenje o projektu. Opisali so ga s 

samimi pozitivnimi besedami. Prevladovale so besede: »Super!«, »Cool!«, »Interessant!« ipd. 

Pri zadnjem vprašanju so morali odgovoriti, ali bi se še kdaj udeležili kakšnega eTwinning 

projekta. Večina učencev je odgovorila pritrdilno (71,4 %), dobra četrtina z »Mogoče.« (27,5 

%) in le en učenec nikalno. 
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2.5.2 Evalvacija s strani učiteljev 

Spletni vprašalnik za učitelje je vseboval deset vprašanj. S prvim vprašanjem sem preverila 

državo, iz katere je prihajal učitelj, ki je odgovarjal na vprašalnik. Na anketo so odgovorili 

učitelji iz Češke, Nemčije, Poljske in Slovenije, nanjo pa niso odgovorili učitelji iz Grčije, Španije 

in Turčije. Pri drugem vprašanju sem učitelje vprašala, ali menijo, da je projekt izpolnil 

pedagoške cilje, ki smo si jih zastavili na začetku projekta. Vsi učitelji so odgovorili pritrdilno. 

Pri tretjem vprašanju sem jih vprašala, v kakšni meri je naš projekt pri učencih povečal 

motivacijo za učenje nemškega jezika. Na lestvici od 1 (ni je povečal) do 5 (zelo jo je povečal) 

je 75 % učiteljev označilo petico in 25 % štirico. Pri četrtem vprašanju so morali na lestvici od 

1 (ne drži) do 5 (popolnoma drži) označiti, v kakšni meri so njihovi učenci izboljšali svoje znanje 

nemškega jezika. Polovica učiteljev se je odločila za štirico, 37,5 % za petico in en učitelj za 

trojko. Pri petem vprašanju so učitelji na lestvici od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) morali oceniti 

sodelovanje med partnerskimi šolami. Polovica učiteljev je sodelovanje ocenila z oceno prav 

dobro, 37,5 % z odlično in en učitelj z dobro. Pri šestem vprašanju so na lestvici od 1 

(nezadostno) do 5 (odlično) morali oceniti komunikacijo med partnerskimi šolami. Polovica 

učiteljev je komunikacijo ocenila z odlično, četrtina s prav dobro in preostala četrtina z dobro. 

Pri sedmem vprašanju so na lestvici od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) morali oceniti vodenje 

oziroma koordiniranje projekta s strani ustanoviteljic projekta. Vsi učitelji so vodenje ocenili z 

odlično. Pri osmem vprašanju so morali na lestvici od 1 (ne drži) do 5 (popolnoma drži) označiti, 

ali je njihovo sodelovanje pri projektu vplivalo na njihov profesionalni razvoj. Večina učiteljev 

se je odločila za petico (87,5 %) in en učitelj za štirico. Deveto vprašanje je bilo odprtega tipa. 

Učitelji so morali navesti, česa so se naučili novega s sodelovanjem v našem projektu. Navajali 

so različne spletne aplikacije in metode poučevanja. Menili so tudi, da so izboljšali svoje znanje 

nemškega jezika in da so spoznali nove mednarodne kontakte. Pri zadnjem vprašanju so morali 

odgovoriti, ali bi se še kdaj udeležili kakšnega eTwinning projekta. Vsi učitelji so odgovorili 

pritrdilno. 
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2.5.3 Zaključki analize rezultatov in osebni vidik koordinatorice 

projekta 

Rezultati spletnih anket prikazujejo odzivnost partnerskih šol (z resnimi partnerskimi šolami je 

dobro obdržati kontakte!), dajejo povratno informacijo koordinatorju projekta in kažejo vpliv, 

ki ga je projekt imel na učence in učitelje. Analiza evalvacije projekta je lahko v pomoč pri 

snovanju naslednjega eTwinning projekta. Iz zgornjih rezultatov je možno razbrati predvsem 

prednosti sodelovanja v tovrstnih projektih, in sicer: 

- učenci se radi učijo preko dejavnosti na daljavo in dejavnosti, ki so podprte z informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo, 

- učenci se najraje učijo jezika preko nejezikovnih dejavnosti oziroma dejavnosti, pri katerih 

nimajo občutka, da se učijo tujega jezika, 

- učenci se radi lotevajo tudi neobveznih dejavnosti, če so le-te zastavljene dovolj 

motivacijsko, 

- sodelovanje v mednarodnih projektih spodbudno vpliva na učenje tujih jezikov,  

- učenci izboljšajo sporazumevalne zmožnosti in spretnosti v tujem jeziku, 

- s sodelovanjem v mednarodnih projektih lahko izboljšamo učenčeve vrednote in stališča, 

- sodelovanje v tovrstnih projektih lahko ugodno vpliva tudi na učiteljev profesionalni razvoj 

(pridobivanje novih idej, znanj in primerov dobre prakse, izpopolnjevanje svojega znanja 

tujega jezika, spoznavanje kolegov in možnosti nadaljnjega sodelovanja). 

Kot slabost eTwinning projektov izstopa predvsem nezavezujoč odnos med projektnimi 

partnerji. Tovrstni projekti temeljijo izključno na prostovoljni bazi, finančno niso podprti, 

sodelujoči pa lahko brez posledic izstopijo iz projekta. Zame kot koordinatorico projekta je bilo 

najbolj stresno takrat, ko nekatere partnerske šole kljub mojim spodbudam in številnim 

dodatnim elektronskim sporočilom niso opravile določenih nalog in ko sta dva projektna 

partnerja v času projekta naenkrat »poniknila«. Kljub temu menim, da prednosti pretehtajo 

slabosti, še posebej zato, ker sem pri eTwinning projektih spoznala tudi zelo zanesljive, 

odgovorne in ustvarjalne kolege, s katerimi smo že v več projektih radi soustvarjali dejavnosti, 

izmenjevali materiale, ideje in izkušnje. 
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2.6 Priznanja in nagrade 

Ker smo s projektnimi partnerji verjeli v kakovost našega projekta, smo se pri svojih 

nacionalnih svetovalnih službah prijavili za znak kakovosti. Kriteriji za pridobitev znaka 

kakovosti so: pedagoška inovacija, kurikularna integracija, komunikacija in izmenjava med 

partnerskimi šolami, sodelovanje med partnerskimi šolami, uporaba tehnologije ter rezultati, 

učinki in dokumentacija projekta. Ker so bili našemu projektu v več partnerskih državah 

podeljeni nacionalni znaki kakovosti, je bil projekt nagrajen tudi z evropskim znakom 

kakovosti. 

V Sloveniji je projekt v starostni kategoriji 12–15 let prejel še nacionalno nagrado Zlati kabel 

2018. Prav tako je dobil nacionalno nagrado v Nemčiji, in sicer za 2. mesto v starostni kategoriji 

4–11 let. 

 

3 Zaključek 

Namen prispevka je bil pokazati možnosti mednarodnih eTwinning projektov kot sodobnih 

oblik dela, ki jih lahko integriramo v pouk drugega tujega jezika. V prispevku sem želela 

zainteresiranim razložiti, kako se lotiti eTwinning projekta, in jim ponuditi nekaj idej za 

projektne dejavnosti ter predlogov za uporabne spletne aplikacije in e-orodja.  

Sama aktivno sodelujem v eTwinning projektih že pet let in verjamem, da se je naša šola tudi 

s pomočjo teh projektov »odprla navzven« in dobila bolj mednarodni značaj. Moji učenci so 

tako že navajeni sodelovanja v teh projektih in se jih z veseljem udeležujejo. S projektom 

Wundervolle Welt der Tiere so učenci naše šole kot tudi njihovi vrstniki s partnerskih šol imeli 

priložnost izkusiti aktivno sodelovanje in pridobiti mednarodne izkušnje. S pomočjo 

raznovrstnih projektnih dejavnosti so raziskovali živalski svet, spoznavali ogrožene živalske 

vrste ter razvijali odgovoren in sočuten odnos do narave. Izboljšali so svoje znanje nemškega 

jezika kot tudi okrepili motivacijo za nadaljnje učenje le-tega. Prav tako so se naučili uporabljati 

različne spletne aplikacije in e-orodja ter se tako računalniško opismenjevali.  

Projekt je pozitivno vplival tudi na profesionalni razvoj sodelujočih učiteljev. Z mednarodnim 

sodelovanjem so učitelji pridobili nove ideje, primere dobre prakse in učne materiale, s 

katerimi lahko popestrimo svoj pouk nemškega jezika. Obogatili smo lahko tudi svoje 

računalniško znanje in vzdrževali ali celo izboljšali nivo znanja tujega jezika. 
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Evropa prihodnosti ne bo nič manj večkulturna in večjezična, zato menim, da bo sodelovanje 

v mednarodnih projektih v prihodnosti igralo še pomembnejšo vlogo v izobraževalnem 

procesu. Ne le da s tovrstnim sodelovanjem pri učencih prebudimo interes in popestrimo pouk 

tujih jezikov, poučevanje in učenje tujega jezika tako tudi osmislimo, učencem pa omogočimo, 

da razvijejo zavedanje o obstoju različnih jezikov in kultur, s katerimi si delimo ta prostor. 
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Povzetek 

V prispevku obravnavamo uporabo IKT v izobraževalne namene ter njen vpliv na dijake. 

Preverbo smo v okviru predmeta laboratorijske vaje opravili pri dveh testnih skupinah, ki sta 

se razlikovali po načinu obravnavanja snovi in podajanju navodil za laboratorijsko delo. Prvi 

testni skupini je bila snov z navodili podana s pomočjo IKT in poudarjenimi elementi igrifikacije, 

drugi skupini pa preko klasičnega frontalnega načina. Ugotovili smo, da ima lahko uporaba IKT 

na učinkovitost učenja pozitiven vpliv, vendar pa je lahko tudi moteča in zavirajoča, če je 

nepravilno izbrana, jo je preveč ali pedagoško in didaktično ni usklajena. Menimo, da je samo 

v kombinaciji napredovanja učitelja v informacijsko-komunikacijskih veščinah ter vzporednega 

razvoja didaktike in pedagogike moč vzpostaviti odprta učna okolja ter konstruktivno uporabiti 

IKT pri pouku, vseprisotnost pametnih naprav pa izrabiti kot motivacijsko in učno sredstvo.  

 

Ključne besede: IKT, igrifikacija, povratna titracija, laboratorijsko delo 

 

 

Abstract 

This presentation is about the usage of ICT for educational purposes and its influence on 

students. During laboratory lessons, two groups of students were given the same task on 

reversed titration. The first group was given instructions and was taught through ICT, including 

gamification. The second group was given instructions orally; the method of teaching was 

mainly frontal. Our findings showed that using ICT may affect learning in a positive way, 

however, if we use ICT too frequently, choose inappropriate ICT, or if the chosen ICT does not 

support our goal, then it can also have a negative effect and can even be distractive. 

The usage of ICT in the classroom needs to improve both the teacher’s IT knowledge and skills 

as well as his didactic and pedagogical competencies. Only in this case can we offer an open 

learning environment for the students and a constructive and motivational usage of ICT, as 

well as take full advantage of the ever present smart devices as both a motivational and a 

learning tool. 

 

Key words: IKT, gamification, reverse titration, laboratory work 
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1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi 

izhodišči 

IKT (angl. ICT) je kratica, s katero označujemo informacijsko-komunikacijske tehnologije, s 

pomočjo katerih dandanes deluje večina procesov pri izobraževanju, v marketingu, prometu 

ali na nekaterih delovnih mestih. Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij v 

izobraževanju je od njenega začetka v letu 1920 pa vse do danes doživela veliko sprememb in 

ob tem sprožila napredek, mnogo novosti in tudi vprašanj. 

Smernice za načrtovanju pouka z IKT nam prikazuje model SAMR in spodaj navedenih 7 navad 

zelo uspešnih učiteljev, ki v pouk uspešno vključujejo IKT. 

Omenjamo le povzetek modela po dr. Rubnu Puenteduri (2006): 

1. Substitution/zamenjava; uporaba tehnologije brez dodane vrednosti. 

2. Augumentation/obogatitev; enaka aktivnost, a s tehnologijo učinkovitejša izvedba. 

3. Modification/sprememba; spremenjena aktivnost, cilji pa so zaradi uporabe 

tehnologije višji, kompleksnejši. 

4. Redefinition/redefinicija; nova naloga, pri kateri tehnologija omogoča doseganje ciljev, 

ki brez njene uporabe ne bi bili mogoči. 

Povzemamo 7 navad učiteljev za uspešno vključevanje IKT v pouk, po TeachThought Staff 

(2018):  

1. Vedno se sprašujejo, zakaj? 

2. So voljni in prilagodljivi. 

3. Sprejemajo spremembe. 

4. Delijo, delijo in nato delijo še več. 

5. Razmišljajo »win win«. 

6. So zelo temeljiti in vedno razmišljajo dve potezi vnaprej. 

7. Aktivno skrbijo za učence.  

Inovativna učna okolja, podprta z IKT, omogočajo uporabo mobilnih naprav kot podporo 

nekaterim učnim strategijam in pomoč pri uvajanju formativnega spremljanja, hkrati pa 

upoštevajo nove kompetence, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo, ter učenje v času in 

prostoru razširjajo izven učilnic. Tako želimo izkoristiti vseprisotnost mobilnih pametnih 

naprav, ki omogočajo stalno povezanost s svetovnim spletom in sodelovanje udeležencev v 
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pedagoškem procesu. Obstaja več dejavnikov, ki ovirajo široko uveljavitev IKT v izobraževanju 

v vseh sektorjih. Med opaznejšimi so pomanjkanje sredstev za nakup tehnologije, 

pomanjkanje usposabljanja med uveljavljenimi učitelji, pomanjkanje motivacije in potrebe 

učiteljev, da sprejmejo IKT kot učna orodja. Alternativna rešitev tega problema bi bilo 

postopno uveljavljanje različnih aplikacij v kombinaciji s trenutnim klasičnim načinom učenja, 

kar se tudi že izvaja na nekaterih slovenskih šolah, vendar pa je to v veliki meri odvisno od 

samih učiteljev. IKT omogoča sodelovalno učenje; znanje/veščine/kompetence lahko 

enostavno in učinkovito prepletamo/izmenjujemo/posredujemo. 

Pomembnost sodelovalnega učenja je, da z metodo izvirne sestavljanke dosežemo, da dijaki 

drug drugemu pomagajo razumeti in opraviti nalogo z lastnega kognitivnega nivoja, saj se 

učitelji včasih težko vživimo v dijakov miselni horizont. Dijaki so zadolženi za posamezne 

naloge, hkrati pa so za svoje delo tudi odgovorni svoji skupini ali paru. Bolje kot člani skupine 

sodelujejo, bolje, lažje in hitreje je delo opravljeno. 

V okviru predmeta laboratorijske vaje smo v šolskem letu 2018/2019 želeli preveriti, kako 

uporaba IKT tehnologije vpliva na laboratorijsko delo. Sodelovali so dijaki dveh oddelkov 

drugih letnikov programa tehniška gimnazija Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, 

Gimnazije in veterinarske šole. Izbrana tematika je zajemala laboratorijsko vajo s povratno 

titracijo. 

Preveriti smo želeli morebiten pozitiven vpliv na učenca oziroma na samo zapomnitev 

obravnavane snovi, na njegovo voljo in veselje do učenja in vpliv na dolgoročnejše znanje. 

Menimo, da aplikacije učno uro popestrijo, saj jo naredijo zanimivejšo in neobičajno, kar bi 

lahko vplivalo na boljšo zapomnitev same snovi. Zanimal nas je vpliv igrifikacije na učinkovitost 

učenja. Preizkušali smo tudi uporabnost vpeljave aplikacije Edmodo v sam pouk laboratorijskih 

vaj in uporabo strokovnih besed v angleščini pri pouku, kar naj bi pripomoglo k boljšemu 

razumevanju strokovnih besedil v angleščini in nadaljnjo intenzivnejšo medpredmetno 

povezavo laboratorijske vaje – angleški jezik.  

Keane (2016) navaja, da je v izobraževalnem procesu strategija igrifikacije kot inovativnega 

načina uporabe vključevanja IKT na področju naravoslovnega izobraževanja ena ključnih 

strategij, ki jo je želeno razvijati. Gre za spremembo načina razmišljanja in uporabo elementov 

igre, da se poveča interes v igri sodelujočih dijakov za reševanje izbranih problemov. 
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2 Osrednji del prispevka 

Preverba je zajemala delo z dvema skupinama – dvema oddelkoma drugega letnika gimnazije, 

v katerih smo uporabil drugačna pedagoško-metodološka pristopa: v eni smo učno uro izpeljali 

brez uporabe IKT, v drugi pa smo uporabili IKT in poudarili segmente igrifikacije.  

Laboratorijska vaja je zajemala povratno titracijo, dijaki so vajo izpeljali v parih. Povratna 

titracija je metoda titracije, pri kateri se koncentracija vzorca določi z reagiranjem z znano 

količino presežnega reagenta. Preostali presežek reagenta nato titriramo z drugim reagentom. 

Rezultat pokaže, koliko odvečnega reagenta je bilo uporabljenega pri prvi titraciji, kar 

omogoča izračun prvotne koncentracije vzorca. To vrsto titracije uporabimo takrat, ko 

poznamo molarno koncentracijo preseženega reagenta, vendar želimo določiti koncentracijo 

vzorca. To nevtralizacijsko titracijo uporabimo, kadar gre za netopno sol, kadar je končno 

točko titracije težko razbrati in kadar reakcija poteka zelo počasi. Povratna titracija je navadno 

sestavljena iz dveh delov. V prvem delu vzorec reagira s preseženim reagentom, v drugem delu 

pa se izvede titracija preostale količine znane raztopine. 

2. A-razred je bila skupina, v katero smo vključili IKT in snov poskušali predstaviti na čim bolj 

interaktiven, neklasičen način, s poudarjenimi segmenti igrifikacije. Varno delo v laboratoriju 

smo ponovili ob videu, ki smo ga posneli z dijakinjami 4. letnika gimnazije: Lab rules je na 

zanimiv način preko pesmi in koreografije predstavljal pravila za delo v laboratoriju. Z elementi 

igrifikacije in uporabo IKT smo tako pričakovali večji učinek v smislu dijakove samoiniciative v 

sodelovanju pri pouku in posledično same zapomnitve prikazane snovi. Snov so dijaki utrdili z 

zapisom na delovne liste. Sledil je še ogled drugega posnetka, v katerem smo prikazali izvedbo 

povratne titracije, to je predvidene laboratorijske vaje. 

Navodila za delo so dijaki dobili preko povezav v aplikaciji Padlet: povezavi do seznama 

pripomočkov in metod dela ter napotke, na kaj morajo biti med samim delom pozorni, da ne 

bi prišlo do napak in odstopanj od pričakovanih rezultatov. Po teoretičnem delu smo pričeli z 

izvajanjem same vaje. Dijaki so se razporedili v pare, dopolnili svojo zaščitno opremo z 

zaščitnimi očali in rokavicami ter pričeli z izvajanjem povratne titracije. Zatem je je sledil 

računski del laboratorijskih vaj, ki smo ga vodili z metodo diskusije. Ko so imeli vsi dijaki v svojih 

laboratorijskih dnevnikih zapisane izračune, smo jim na projekcijsko tablo z uporabo aplikacije 
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Kahoot projicirali kviz, ki smo ga pripravili z namenom, da bi dijaki na zabaven način utrdili 

snov. 

Ob koncu ure smo s testom preverili njihovo znanje o povratni titraciji ter nekaj dni zatem 

poslali še povezavo do ankete, s katero smo preverili njihovo zanimanje, zavzemanje in 

motivacijo za preteklo snov. En teden kasneje smo dijakom ponovno razdelili enak test, s 

katerim smo preverili njihovo usvojitev pretekle snovi o laboratorijski vaji. 

2. B-razred je bila skupina, v katero nismo vključili IKT. Snov smo podajali na klasičen, frontalni 

način. To skupino smo tako kot njihov paralelni razred (2. A) s postavljanjem vprašanj poskušali 

spomniti in opozoriti na varno delo v laboratoriju in na zaščitno opremo. Ko so odgovorili na 

vsa zastavljena vprašanja, smo jim razdelili dve vrsti učnih listov, na katerih so bile oznake za 

nevarne snovi in pravila v laboratoriju, ter v angleščini (menimo, da je to splošni jezik, ki je 

poznam vsem dijakom, pomaga pa jim lahko pri iskanju različnega strokovnega gradiva) na 

kratko povzeta pravila iz videa Lab rules, ki si ga je ogledala samo prva testna skupina. Nato 

smo jim razdelili seznama pripomočkov in metod dela ter napotke, na kaj morajo biti med 

samim delom pozorni. Skupaj smo preleteli navodila in razjasnili morebitne nejasnosti. Za lažje 

razumevanje in vizualno predstavo smo jim na tablo narisali shemo, ki jo je nato moral eden 

izmed dijakov natančno in pravilno dopolniti. 

Po končani titraciji je sledil računski del laboratorijskih vaj. Eden izmed dijakov se je 

prostovoljno javil in je pred tablo uporabil in izračunal vse potrebne formule in enačbe. Ko so 

imeli vsi dijaki v svojih laboratorijskih dnevnikih prepisane izračune, smo rešili test, s katerim 

smo preverili znanje, ki so ga dosegli pri pretekli uri.  

Rezultate primera smo poskušali doseči s primerjavo obeh testnih skupin, katerih znanje smo 

preverjali z enakim testom. Po enem tednu pa smo s ponovitvijo enakega testa preverili 

zapomnitev učne snovi v obeh skupinah. Njihovo znanje strokovnega angleškega jezika smo 

preverili s kvizom Kahoot, ki smo ga sestavili v angleščini. Za pridobivanje rezultatov pa smo 

uporabili tudi spletno anketo, s katero smo preverili, kaj menita posamezni testni skupini o 

izpeljavi ure. 

Druga testna skupino (2. B) je prvi test reševala po koncu vaj, v petek, 22. 3. 2019, udeležencev 

je bilo devet. Drugi test so dobili čez en teden, in sicer 29. 3. 2019. V prvi testni skupini (2. A) 

smo laboratorijsko vajo izpeljali 29. 3. 2019. Udeležencev je bilo devet. Pri tej skupini smo 
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uporabljali IKT, do rezultatov smo prišli po enaki poti kot pri prvi testni skupini – s pomočjo 

ankete in testa. Naslednji test smo izvedli 5. 4. 2019. 

S pomočjo ankete pa tudi samega opazovanja pouka smo preverili, ali je uporaba IKT dijake 

res pritegnila k učenju in sodelovanju pri pouku. Izkazalo se je, da je uporaba IKT ustvarila 

drugačno učno okolje in posledično se je dijakom zdel takšen pristop zanimivejši od klasičnega. 

Ali uporaba aplikacij vpliva na lažjo in boljšo zapomnitev snovi, smo preverili s pomočjo dveh 

testov – enega smo dijakom dali takoj po opravljeni učni uri, naslednjega pa so dobili en teden 

po njej. Oba testa sta bila enaka, s takšnim preizkusom pa smo ugotovili, koliko snovi so si 

dijaki trajno zapomnili in katera skupina je na sploh bolje usvojila snov. Ugotovili smo, da 

rezultatov nikakor ne moremo linearno povezati; uporaba aplikacij torej ne vpliva na lažjo in 

boljšo zapomnitev učne snovi. 

Izkazalo se je, da je končno znanje dijaka najbolj odvisno od njega samega. Prva testna skupina 

je kljub uporabi IKT test rešila slabše od druge testne skupine, pri kateri IKT nismo uporabili. 

To seveda ne pomeni, da uporaba IKT ni koristna, vendar pa je končno znanje vseeno odvisno 

od posameznika oziroma v našem primeru od skupine in njene zainteresiranosti za učno snov. 

Subjektivno gledano se nam je druga testna skupina zdela veliko bolj odprta za obravnavanje 

učne snovi kot pa prva testna skupina. 

Uporaba angleških strokovnih besed pri pouku laboratorijskih vaj naj bi postopno pripomogla 

k učenčevemu boljšemu razumevanju angleških strokovnih besedil, ki so nujno potrebna za 

izdelavo projektnega dela v četrtem letniku gimnazije. Znanje strokovne angleščine, vezane na 

testno laboratorijsko vajo, smo preverili samo v prvi testni skupini. To smo storili s pomočjo 

kviza Kahoot, sestavljenega v angleščini. Pri reševanju dijaki niso imeli težav, saj so kviz v večini 

rešili uspešno, kar pomeni da so razumeli besedilo, ki ga je vseboval. 

Celo šolsko leto pa je samo v razredu 2. A tekla komunikacija in oddajanje domačih nalog tudi 

preko sodelovalne aplikacije Edmodo. To je izobraževalna mreža, katere namen je, da bi 

učiteljem zagotovila orodja, ki jim bodo pomagala pri povezavi in komuniciranju z učenci in s 

starši. Preko aplikacije ali spletne strani Edmodo lahko učitelji s svojimi učenci na spletu 

izmenjujejo vsebino, besedila, videoposnetke, domače naloge. Spletna orodja, ki učiteljem 

pomagajo pri vodenju razredov, so nedavno postala priljubljena – znana so kot sistemi za 

upravljanje učenja. Aplikacija deluje dokaj enostavno. Preden lahko učitelj ustvari razrede na 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 538 
 

Edmodu, mora ustvariti račun, ki ga je mogoče povezati z obstoječimi računi drugih 

ponudnikov storitev (Outlook, Google, Facebook). Informacije iz teh drugih računov se ne 

delijo z učenci ali s starši. Ena izmed prednosti Edmoda je, da učencem in staršem ni treba 

deliti svojih osebnih podatkov ali e-poštnih naslovov, da bi ustvarili račun. Vse, kar je treba 

storiti, je, da vnesete svoje ime, priimek, ustvarite geslo in vnesete kodo razreda, ki jo mora 

zagotoviti učitelj. To kodo samodejno ustvari Edmodo, ko ustvarite novo skupino. Ko pridete 

do tega koraka, lahko še povabite/dodate učence. V skupinah lahko delite vire, fotografije in 

članke, ki jih bodo vaši učenci videli v obliki novic. Prav tako lahko pošiljate in prejemate 

zasebna sporočila in ustvarjate mape, kamor lahko učenci prenesejo naloge. Vsi mediji, ki so v 

skupni rabi s skupino, se samodejno shranijo v razdelek Moja knjižnica. Ostale prednosti so še, 

da so učenci bolj motivirani: vzpostavitev spletne skupnosti in zagotavljanje možnosti za 

uporabo angleščine zunaj učilnice je lahko dejavnik, ki prispeva k angažiranosti in motivaciji. 

Spodbuja občutek pripadnosti in pomaga učencem, da spremljajo, kaj se dogaja pri pouku, 

tudi če zamudijo lekcijo. Z zagotavljanjem individualnih povratnih informacij lahko učitelj dobi 

več priložnosti za osebno povratno informacijo o uspešnosti študentov. Prav tako lahko 

učitelju pomaga pri zagotavljanju individualne podpore in zagotavljanju dodatnih sredstev in 

dejavnosti za učence. Spodbuja tudi sodelovanje med učenci: spletno okolje lahko sproži 

skupinsko kohezivnost tako, da učencem omogoči interakcijo zunaj učilnice v varnem 

izobraževalnem okolju, ki ga posreduje učitelj. 

Po pogovoru z dijaki menimo, da bi bila uporaba Edmoda smiselna tudi pri preostalem pouku, 

saj ustvari vez med dijaki in profesorjem, pa tudi s starši, kar lahko pomaga pri nadomeščanju 

šolskih dejavnosti, določanju različnih terminov, deljenju učne snovi ipd.  

 

3 Zaključek 

Ob primerjavi rezultatov, ki so jih dijaki obeh testnih skupin dosegli pri testu, smo prišli do 

sklepa, da je končno znanje najbolj odvisno od posameznikovega zanimanja za samo učno 

snov. V prvi testni skupini kljub uporabi različnih aplikacij, videopredstavitev in poudarjeno 

uporabljeni strategiji igrifikacije ni prišlo do željenih rezultatov oziroma so dosegli slabše 

rezultate, kot jih je dosegla druga testna skupina, pri kateri IKT nismo uporabili. Do 

nepričakovanih rezultatov pa je morda prišlo tudi zaradi prevelike uporabe aplikacij pri prvi 
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testni skupini. Uporaba pametnih mobilnih in drugih elektronskih naprav ter gledanje 

videoposnetkov lahko zmanjšajo pozornost do dejanske učne snovi. Zato bi bilo v prihodnje 

morda bolje, če bi uveljavili vmesno stopnjo uporabe IKT pri pouku. To bi naredili tako, da bi 

jim kakšen del učne snovi predstavili s klasičnim načinom poučevanja, v nekatere dele šolske 

ure pa bi vseeno vpeljali uporabo katere od aplikacij. 

Sklepamo, da so dejavniki, ki so najbolj vplivali na nepričakovane rezultate naslednji: 

- prevelika mera aplikacij, ki so dijake odtegnile od dejanskega poslušanja predavane 

učne snovi, 

- slaba časovna organiziranost, ki je verjetno prav tako zmanjšala pozornost dijakov, 

- različno zanimanje posameznikov obeh skupin do same učne snovi, 

- med izvedbo titracije je prihajalo do nepravih rezultatov zaradi nepravilne izvedbe 

povratne titracije. 

Učni procesi, ki so načrtno zasnovani z uporabo IKT, nudijo nekaj dodatnih možnosti tudi za 

formativno spremljanje pouka in napredka dijakov. Z uporabo sodelovalne aplikacije Edmodo 

bomo v prihodnjem šolskem letu tudi načrtovali tovrsten pouk. 

Elementi igrifikacije, ki so bili načrtno vneseni v celoten proces, so bili pozitivno sprejeti, 

predvsem na način, kot ga literatura tudi opisuje: igralni momenti so preneseni v neigralno 

okolje tako, da proces sam po sebi postane igra. To se je še posebej pokazalo pri reševanju 

nalog z uporabo aplikacij Padlet in Kahoot. 

V nadaljevanju želimo vmesno pot uporabe IKT pri predmetu laboratorijskih vaj nadgraditi še 

z intenzivnejšo medpredmetno povezavo z angleškim jezikom. Medpredmetno povezovanje 

namreč ni pomembno samo za rast pedagoških kompetenc ter širjenje znanja deležnikov 

procesa, pač pa tudi za razvoj odnosov in kakovosti znotraj pedagoškega kadra. Za dobro 

medpredmetno povezovanje je potrebno dobro timsko delo učiteljev. Če želijo člani dosegati 

uspehe in delovati kot uspešen ter dober tim, morajo:  

- spodbujati in podpirati drug drugega;  

- si deliti in izmenjavati učne pripomočke;  

- si pomagati v razredu in med razredi za učinkovitejše delo učencev;  

- si izmenjevati mnenja in izkušnje;  

- skupaj načrtovati dejavnosti. 
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Povzetek 

V Mariboru obstajata dve pokopališči: Pokopališče Pobrežje in Pokopališče Dobrava. Na 

pobreškem pokopališču je zabeležen spomin na zadnjih 500 let v Mariboru. Na njem so našli 

spokoj prvi graditelji in oblikovalci mesta, športniki, zdravniki, znanstveniki, izumitelji, učitelji, 

ruski ujetniki, žrtve 1. in 2. svetovne vojne, umetniki in preprosti ljudje. Pobreško pokopališče 

je z nagrobniki in grobnicami naše stičišče z zgodovino, ki ga je vredno prenašati na mlade. V 

prispevku bomo predstavili eno od takšnih možnosti. 14. junija 2019 so učenci 5. razreda naše 

šole imeli celodnevni skupinski pouk izven učilnice na pobreškem pokopališču. S tablico so s 

pomočjo spletne aplikacije ARTOUR iskali grobove pomembnih osebnosti ter podatke o njih 

na spletu. Delo je potekalo ob sodelovanju treh študentov Pedagoške fakultete v Mariboru ter 

Pokopališča Pobrežje. 

 

Ključne besede: pokopališče, znane osebnosti Maribora, skupinski pouk, ARTOUR, tablica 

 

 

Abstract 

There are two cemeteries in Maribor: the Cemetery Pobrežje and the Cemetery Dobrava. On 

the Cemetery Pobrežje the memory of the last 500 years in Maribor is recorded. The first 

builders and city designers were layed to rest here, as well as sportsmen, doctors, scientists, 

inventors, teachers, Russian captives, the First and the Second World War victims, artists and 

simple people. The Cemetery Pobrežje with its tombstones and vaults is our connection with 

history, which is worth to be passed on to the young. In this article we are going to present 

one of these possibilities. On 14 June 2019 our fifth-grade students had an all-day group class 

outdoors, on the Cemetery Pobrežje. Using a mobile application called ARTOUR we were 

looking for the graves of important people and searching data about them on the internet. 

The project was carried out with the collaboration between our students, three students from 

Faculty of Education Maribor and with the Cemetery Pobrežje.  

 

Key words: cemetery, important people from Maribor, group class, ARTOUR, tablet 
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1 Zgodovina in pomen mariborskih pokopališč 

Največje bogastvo, ki ga ima vsak narod, predstavlja njegova pretekla in sedanja kultura. 

Pokopališča so izjemen in pomemben del človeške kulturne dediščine. Govorijo nam o ljudeh, 

ki so v mestu ustvarjali in živeli. So kot oporoka, kot spomin na dogodke krajevne zgodovine, 

ki nam daje moč in modrost za naprej. Mnogi grobovi posameznikov, ki tu počivajo, so že sami 

po sebi umetnostno-zgodovinski spomenik. 

20. 5. 2005 je v Mariboru potekal mednarodni znanstveni simpozij Pobreško pokopališče v 

Mariboru – evropska kulturna dediščina, posvečen 750. letnici prve oznake mesta Maribor. Dr. 

Edvard Glaser, zdravnik, častni občan mesta Maribor, sicer pa pionir na področju 

transfuziologije, si je desetletja prizadeval, da bi pobreško pokopališče v Mariboru vključili v 

ASCE, prestižno mednarodno združenje, ki se intenzivno ukvarja z ohranitvijo pomembnih 

pokopališč kot bogate kulturne dediščine. To združenje ozavešča ljudi o vrednosti pokopališč 

za posamezno nacijo in Evropo, saj so pokopališča prostor, kjer se lahko vsakdo pokloni veličini 

domače in evropske kulturne, znanstvene in občečloveške misli (Glaser, M., 2009, 11). To je 

dr. Glaserju tudi uspelo. Udeleženci simpozija so v svojih zaključkih zapisali, da pobreško 

pokopališče ni le mariborska in slovenska kulturna zanimivost, ampak da se uspešno vključuje 

v evropsko kulturno območje. Glaserjevo prizadevanje je bilo toliko bolj goreče, ker so 

posamezniki v Mariboru takrat zahtevali ukinitev pobreškega pokopališča. 

V srednjem veku so bila pokopališča okoli vsake večje cerkve in bila njihov integralni del, 

obdana z zidom ali ograjo, da so preprečili dostop živini. »Onstran pokopališkega zidu je bilo 

še pokopališče s križem za samomorilce« (Glaser, E., 2009, 105). V Mariboru je bilo skozi 

zgodovino več pokopališč: židovsko ob Dravi, protestantsko na Betnavi, magdalensko, 

frančiškansko, pokopališče malteškega viteškega reda v Melju, pokopališča na Studencih pod 

Pekrsko gorco, v Radvanju in na Teznu. Mariborsko mestno pokopališče se je v zgodovini 

mesta selilo dvakrat. Mestno pokopališče okoli današnje stolne cerkve je prvič izpričano v 

dokumentih iz leta 1249. A »cesar Jožef II. je leta 1783 v okviru svojih reform odredil, da je 

potrebno pokopališča prenesti stran od župnijske cerkve na drugo mesto v župniji« (Mlinarič, 

2009, 65). Razlogi so bili higienski. »Da je bilo okoli mariborske stolne cerkve res pokopališče, 

še danes spominja ohranjen pokopališki svetilnik iz leta 1517« (Pezdiček, 2009, 143) ter 
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nagrobniki slavnih pokojnikov tistega časa na fasadi stolnice. »Nagrobniki so slabo ohranjeni 

in nečitljivi, na mnogih so vklesani grbi in portreti« (Radovanovič, 2009, 201).  

Tako so torej mestno pokopališče leta 1783 preselili na prostor današnjega Ljudskega vrta 

(Strossmayerjeva ulica). Tam so pokopali leta 1862 tudi škofa Antona Martina Slomška. 

Pokopališče je bilo razdeljeno na katoliški in protestantski del. »Znano je, da zakonca Renner 

nista počivala skupaj. Mož je ležal na protestantskem delu pokopališča, žena pa na katoliškem. 

Tudi po smrti Slovenci nismo bili enaki« (Radonjič, 2009, 15).  

Pokopališče v Strossmayerjevi ulici je vzdržalo vse do leta 1940. Takrat so mestno pokopališče 

znova preselili, tokrat na Pobrežje. Pokopi na Pobrežju pa so bili že pred tem letom. Tako so 

mrtve ruske ujetnike pokopali v skupno grobnico že med 1. svetovno vojno, tudi generala 

Maistra so pokopali tam že leta 1934. Preden pa so staro pokopališče v Strossmayerjevi ulici 

dokončno zasuli, so ob zagotovljeni asistenci opravili prenos posmrtnih ostankov in 

nagrobnikov. Tako so posmrtne ostanke škofa Antona Martina Slomška prenesli v stolnico in 

ga pokopali v njeno križno kapelo. Pokopališče na Pobrežju se je razdelilo na tri dele (Mestno, 

Frančiškansko in Magdalensko pokopališče), Cesta 14. divizije pa je postala povezovalka vseh 

treh delov pokopališča. Danes je pobreško pokopališče zelo urejeno pokopališče s prelepo 

naravno kuliso. Obrobljajo ga vzpetine: Pohorje, Meljski hrib, Piramida in Kalvarija. 

»Pokopališče ima trajno zgodovinsko vrednost s statusom evropske kulturne dediščine. Je 

kulturno zgodovinski dragulj, svet kraj, kjer so pokopani sograditelji Maribora: kulturniki, 

športniki, znanstveniki, zdravniki, poeti, anonimneži, osamljeni, modreci in drugi, ki so 

pripomogli k temu, da je nekdanji zaselek postal mesto« (Glaser, E. 2009, 344). 

Leta 1985 pa je v Mariboru nastalo še eno pokopališče, Pokopališče Dobrava, ki 

administrativno spada k Pokopališču Pobrežje. »Nastalo je bliskovito, z željo, da bi prekrili del 

tankovskega jarka, v katerem počiva na tisoče po vojni pobitih Hrvatov in Slovencev« (Glaser, 

E. 2009, 121). Pri glavnem vhodu je spomenik v obliki piramide in črno kocko na vrhu, z dvema 

napisoma: »Mrtvim v spomin, živim v opomin. Pobitim po 9. 5. 1945. Maribor 1990.« Nastal 

je v času, ko si večina ljudi ni upala niti omenjati povojnih žrtev. Grobovi na Dobravi so 

poenotenih velikosti in videza, tudi po nasadih in urejenosti. »Tu ni monumentalnih grobnic 

oz. družinskih mavzolejev kot je to pogosto na Pobrežju« (Ožinger, 2009, 81). Na Dobravi pa 

je nastalo v času od 27. 10. 2016 do 27. 10. 2017 še eno spominsko obeležje povojnim 
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pobojem. Iz Barbarinega rova v Hudi jami so prenesli posmrtne ostanke izvensodnih pobojev. 

Tudi to obeležje je v opomin današnjim generacijam. 

 

2 Raziskovanje pokopališča z učenci 

2.1 Raziskovanje s krožkom Moj Maribor 

Od leta 2007 vodim po mnenju stroke unikatni sobotni krožek Moj Maribor. Enkrat mesečno 

hodimo ob sobotah na različne točke v našem mestu, enkrat letno pa tudi v kraje v bližnjo 

okolico Maribora. Bili smo že v Hrastovcu, Hočah, Viltušu, Selnici ob Dravi, Slovenski Bistrici, 

Račah, Rušah, Ptuju in Celju. Vse ekskurzije opravimo peš, tiste izven Maribora pa z javnimi 

prometnimi sredstvi (vlak, avtobus). Prva ekskurzija v šolskem letu je kolesarska, udeležiti se 

je smejo le učenci z opravljenim kolesarskim izpitom. Na ekskurzijah obiskujemo različne 

kulturno-zgodovinske in naravne spomenike, sakralne objekte različnih religij, se srečujemo z 

znanimi pisatelji in igralci, sledimo različnim prireditvam (Zgodbe o klopeh in ljudeh, Festival 

stare trte), se popeljemo s splavom po Dravi, smo priča splavarskemu krstu, skozi mesto nas 

popelje turistični vlakec Jurček. Povzpeli smo se na vse mariborske vzpetine, obiskali štiri 

mariborske fakultete ter deset pokopališč. 

Do kakšnih spoznanj smo doslej prišli ob obiskih pokopališč? 

Glede obiska pokopališč ni zadržkov niti s strani učencev niti s strani občasno prisotnih staršev 

niti z moje strani. Nekoč je veljalo, da v kraju, ki ga obiščemo, gremo tudi na pokopališče, in 

na to navajam tudi svoje krožkarje in njihove (od sebe) precej mlajše starše. Zdi se namreč, da 

se je na to modrost pozabilo. Zgrešeno je tudi razmišljanje, da gremo na pokopališče le ob 1. 

novembru, dnevu spomina na mrtve, ali ko se udeležimo pogreba svojcev, sorodnikov ali 

znancev. 

Osnovna stvar, ki jo morajo učenci upoštevati ob obisku pokopališča, je spoštljivo gibanje po 

njem, tišje pogovarjanje, hoja po nadelanih poteh in ne po grobovih. To zanje ni nič novega, 

saj v okviru predmeta družba v 5. razredu obravnavamo tematiko upoštevanja specifičnih 

pravil v različnih družbenih okoljih. Pokopališče je le eno izmed njih. 

Pokopališče nudi veliko možnosti za emotivno bogat pouk izven učilnice. Moje izkušnje so 

pozitivne. Vsakokrat učenci izvedo veliko o osebi, ki je pokopana v nekem grobu, in o času, v 
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katerem je živela. Gre tudi za vajo iz orientacije, saj si je potrebno zapomniti lokacijo groba. 

Učenci postanejo pozorni na materiale, iz katerih so izdelani grobovi, estetske posebnosti in 

velikosti (dimenzije) nagrobnikov ter zapise na njih. Spregovorimo tudi o občasnih vandalizmih 

na pokopališčih in se izrečemo o teh zavržnih dejanjih. Na pokopališču Dobrava se prvič 

seznanijo s povojnimi poboji. Zdi se mi prav, da tudi učenci 2. triletja spoznajo to mračno 

obdobje naše preteklosti. Dejstvo je, da učbeniki zgodovine celo v 3. triletju molčijo o 

problematiki povojnih pobojev. Ne bi pa z učenci 2. triletja nikoli več ponovila ogleda kostnice 

ob spomeniku povojnim pobojem, ker je to bila za mlajše učence prehuda izkušnja. Na 

pokopališču je zasajenih tudi veliko različnih drevesnih vrst, trat in cvetic, tako da gre tudi za 

vnos botanike. Veliko je možnosti za ekološko vzgojo. Tone plastičnih dogorelih sveč na 

pokopališčih bremenijo okolje. Možnosti so tudi za duhovno vzgojo. Kadar je naš duševni 

nemir prevelik, ga morda najdemo prav na grobu ljubljene preminule osebe in v tihem 

pogovoru z njo. S tem je modro otroke seznaniti že zelo zgodaj. Zagotovo otrokom raste 

narodni in domovinski ponos, ko izvedo, kateri pomembni ljudje so živeli in delali v njihovem 

mestu. Po obisku groba mariborskega pedagoga Gustava Šiliha učenci prenehajo z 

etiketiranjem otrok s posebnimi potrebami z oznako »Gusteki«. Torej razbijamo tudi 

predsodke. 

 

2.2 Raziskovanje pokopališča s tablico 

S Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru je konec šolskega leta 2018/2019 stekel pogovor 

o možnosti izvedbe pouka izven učilnice, konkretno na Pobreškem pokopališču Maribor. Ker 

imam rada izzive, sva se s študentko razrednega pouka, ki zaključuje 4. letnik PeF Maribor, 

hitro uskladili glede vseh faz takšnega načina dela. Najprej sem morala izpolniti anketo Stališča 

učiteljev do izvajanja pouka na pokopališču. Zatem sva določili termin za pripravo učencev na 

ekskurzijo ter termin za izvedbo pouka izven učilnice (petek, 14. 6. 2019). 

 

2.2.1 Priprava na pouk izven učilnice 

Učencem 5. razreda smo v učilnici predstavili pokopališče Pobrežje, ki ga bomo raziskovali. 

Seznanitev je potekala ob ppt predstavitvi. Učenci so spoznali aplikacijo ARTOUR, s pomočjo 

katere so se kasneje orientirali po pokopališču in izvajali aktivnosti. Učenci so se tudi razdelili 

v skupine. Vsaka skupina je določila učenca, zadolženega za tablico, vodjo, zapisnikarja in 
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časomerilca. Učenci so bili opozorjeni na bonton, ki velja na pokopališču. Učenci so se začeli 

veseliti vabljivo predstavljenega dela. 

 

2.2.2 Izvedba ekskurzije 

Znanje, ki so si ga učenci pridobili v učilnici, smo z različnimi aktivnostmi nadgrajevali na šestih 

delovnih postajah na pokopališču. Ena od njih je bila glavna postaja ob grobnici žrtev 2. 

svetovne vojne, kjer je bila dovolj globoka senca, saj je bil dan izredno vroč. Tudi začeli smo že 

ob 7.30, da bi se izognili opoldanski vročini, s seboj so imeli klobučke ali kape s ščitniki. Ob 

aktivnostih na ostalih petih postajah je nastajal zemljevid pokopališča, na katerem so učenci 

ustvarili svojo učno pot. Ko so zjutraj prišli na pobreško pokopališče, so prevzeli material za 

delo (načrt pokopališča, tablica, meter) in znova jim je bil razložen potek dela. Poudarjeno je 

bilo, da so postaje urejene tako, da po njih krožijo. Učenci se po vsaki postaji, ki traja 25 minut, 

zberejo na glavni postaji, kjer je 5 minut namenjenih logističnim spremembam. Prva skupina 

začne s 1. postajo in zaključi s peto. Druga skupina začne z 2. postajo in konča s prvo. Na glavni 

postaji so se na začetku zadržali 20 minut in na koncu 30 minut, ko se je opravilo povzetke 

dela. Vmes je bila malica, skupaj smo bili na pokopališču 4 cele ure po 60 minut. 

Na glavni postaji so učenci najprej s pomočjo Vodnika po pobreškem pokopališču in aplikacije 

ARTOUR poiskali ključne podatke za predstavitev pokopališča Pobrežje in si jih izpisali. 

Na 1. postaji učenci s pomočjo aplikacije poiščejo grobove petih osebnosti, za katere menijo, 

da so pripomogli k razvoju Maribora. Na povezavi tudi naložijo fotografije, ki so jih posneli ob 

grobovih. Za vsako osebnost s pomočjo aplikacije in Vodnika po pobreškem pokopališču 

zapišejo pet povedi o teh osebnostih. 

Na 2. postaji poiščejo zahtevane grobnice in zapišejo deset asociacij o njih. Podrobno si jih 

ogledajo in zapišejo, kateri so njihovi sestavni deli. Vsak član skupine je moral razmisliti, kako 

bi on oblikoval grobnico in to zamisel skicirati na list. 

Na 3. postaji so morali na aplikaciji poiskati Pot simbolov. Lahko so izbirali med potjo verskih, 

poklicnih ali simbolov usode. Izbrali so pet grobov, za katere so menili, da so izstopajoči, ker 

imajo močne simbole, potem pa so s pomočjo aplikacije raziskali, kaj določen simbol pomeni. 

Nato so fotografirali simbol in fotografijo naložili na povezavo. Za vsak simbol so si zapisali 
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pomembne informacije: kaj prikazuje, kaj pomeni, iz kakšnih materialov je, kakšne velikosti je, 

nato izdelek prinesejo na glavno postajo. 

Na 4. postaji si ogledajo območje za arkadami frančiškanskega dela pokopališča, kjer je 

pokopan tudi Gustav Šilih. Enega izmed grobov si izberejo in ga natančno analizirajo. Zapišejo 

njegove mere, kakšne oblike je, kaj vse je na grobu zapisano, ali so na grobu kakšni posebni 

simboli, so na njem sveče, cvetje, kdo je v grobu pokopan, koliko je bil star ob smrti. Grob so 

morali fotografirati in naložiti na povezavo. Znotraj skupine so izbrali sošolca, s katerim so 

primerjali svoj izbrani grob s svojim in na koncu izpolnili priložen Vennov diagram (Priloga 1). 

Učenci tokrat sami poiščejo grobnico ruskih ujetnikov, kjer jih čaka material za raziskovanje na 

5. postaji. Pogovorijo se, kakšni so naši današnji običaji ob smrti ljudi, kako poteka pogreb, kaj 

je osmrtnica, kako so videti grobovi pred pokopom. Pomagajo si še s knjigo (Vovko, 2000), 

nato izpolnijo Prilogo 2. Razložijo, zakaj je ta postaja ravno ob ruski grobnici, in ali se običaji v 

zvezi s pokopom umrlih ter z žalovanjem razlikujejo npr. od slovenskih, ter kako je z 

obeleževanjem 1. novembra. 

Nato se učenci vrnejo na glavno postajo, kamor so sproti prinašali material, pridobljen na 

posameznih postajah. S pomočjo teh zapiskov in izdelkov izdelajo plakat o pokopališču 

Pobrežje. Na plakatu predstavijo glavne značilnosti pokopališča, slavne osebe, ki so pokopane 

na pokopališču (Terč, Maister, Štukelj, Swaty, Scherbaum, Šilih, Turner, Borštnik, Tovornik), 

simbole, ki jih najdemo na grobovih in običaje ob smrti ljudi. 

 

2.2.3 Evalvacija ekskurzije 

Tri dni po ekskurziji smo izvedli reševanje anketnega vprašalnika (Priloga 3), s katerim smo 

pridobili vpogled v odnos in občutja učencev. Učencem se je delo zdelo pestro, zanimivo. Vzeli 

so ga resno. S pomočjo tablice in kasneje doma so kar samodejno začeli iskati podatke o znanih 

osebnostih, ki so pokopane na pobreškem pokopališču. Vzbudili smo jim vedoželjnost. 

 

 

 

 

 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 549 
 

3 Zaključek 

Glede na zavzeto delo petošolcev in moje predhodne mentorske izkušnje z obiski pokopališč s 

člani krožka Moj Maribor se sprašujem, kako to, da kar 84 % vprašanih učiteljev v anketi meni, 

da pokopališče ni primeren kraj za izvajanje pouka izven učilnice, 62 % pa jih  pravi, da se tudi 

v prihodnje ne bodo odločali za pouk izven učilnice na pokopališču. 
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5 Priloge 

Avtorica vseh prilog je Iza Javornik, študentka 4. letnika PeF Maribor, smer razredni pouk. 

Priloga 1: Vennov diagram primerjave dveh naključno izbranih  

                  grobov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grob, ki ga je izbral sošolec: 

Pokopana oseba: 

_______________________ 

 

 

Grob, ki sem ga izbral jaz: 

Pokopana oseba: 

________________________ 
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Priloga 2: Primerjava običajev ob smrti nekoč in danes 

 

NEKOČ  DANES  

  

 

Kaj praznujemo 1. novembra? Ali so kakšni posebni običaji, ki jih izvajamo ta dan?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Zakaj menite, da je postaja ravno ob ruskih grobovih? Ali se običaji ob smrti razlikujejo med 

različnimi državami? Ali opazite kakšne razlike med ruskimi in slovenskimi grobovi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Priloga 3: Anketni vprašalnik 
 

Spoštovani učenec, spoštovana učenka, 

pred teboj je anketni vprašalnik o ekskurziji na Pokopališče Pobrežje v Mariboru, ki smo jo 

izvedli pred kratkim. S tvojo pomočjo želimo ugotoviti, kakšna stališča imate učenci 5. razreda 

do ekskurzije. Anketa je anonimna, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni izključno v 

raziskovalne namene. 

1. S križcem (x) označi tvoje (ne)strinjanje s spodnjimi trditvami.  

 

Ne 

strinjam 

se 

Ne morem se 

odločiti 

Strinjam 

se 

Pri pripravi, izvedbi in zaključku ekskurzije sem 

bil/a aktivno vključena. 
   

Po izvedeni ekskurziji mesto Maribor bolje poznam 

kot pred njeno izvedbo. 
   

Po izvedeni ekskurziji se zavedam, da je zelo 

pomembno skrbeti za kulturno dediščino. 
   

Med ekskurzijo sem bil/a sproščen/a in sem se 

zabaval/a. 
   

Raje imam pouk izven učilnice kot pouk v učilnici.    

2. Ali so bile aktivnosti, v katere si bil/a vključena na ekskurziji, zanimive? 

a) Vse aktivnosti so bile zanimive. 

b) Skoraj vse aktivnosti so bile zanimive, vmes je bila tudi kakšna dolgočasna. 

c) Le malo aktivnosti je bilo zanimivih, večina je bila dolgočasnih. 

d) Nobena aktivnost ni bila zanimiva. 

3. Ali bi želel pri aktivnostih na ekskurziji kaj spremeniti? Ti je bilo kaj še posebej všeč?   
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Povzetek 

Učenje je proces pridobivanja znanja, ki ga lahko uporabimo v novih situacijah. S pomočjo le-

tega človek lažje razume sebe in okolico. Z učenjem spreminjamo svoje delovanje, vedenje, 

zaznavanje in mišljenje. Gre za vseživljenjski proces, pri katerem je pomembno, da vsak 

posameznik izbere pravi način za pridobivanje znanja, pri čemer govorimo o učenju učenja. V 

ta namen bom predstavila nekaj metod le-tega, ki se jih pri svojem delu poslužujem kot 

učiteljica. Nekatere uporabljam pri sodelovalnem učenju (delo v skupinah), druge takrat, ko 

gre za samostojno učenje. 

 

Ključne besede: učenje, učenje učenja, sodelovalno učenje, samostojno učenje, metode 

učenja 

 

 

Abstract 

Learning is a process through which we acquire new knowledge that can be used later on in 

new situations. This newly acquired knowledge facilitates persons' understanding of the 

environment and themselves. Through learning we change our actions, behaviors, 

perceptions and thinking. Learning is a lifelong process and it is of paramount importance for 

the individual to choose the appropriate learning strategies for the acquisition of new 

knowledge and that is called »learning how to learn«. In this article I am going to present some 

of the methods that I, as a teacher, use as a part of my work. Some are used during cooperative 

learning (team/group work), others when learning is done individually. 

 

Key words: learning, learning how to learn, cooperative learning, individual learning, learning 

methods  
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1 Učenje ter poučevanje 

Učenje je dejavnost pridobivanja novega znanja, spoznanj, veščin, kompetenc …, ki nam bodo 

v življenju in pri delu koristile. Z učenjem spreminjamo svoje delovanje, vedenje, zaznavanje 

in mišljenje. Samo definicijo učenja kot takšnega ljudje sprejemamo različno. Se pa zagotovo 

strinjamo, da je proces pridobivanja novega znanja, veščin, kompetenc … tisti, ki traja vse 

življenje, zato o le-tem govorimo kot o vseživljenjskem učenju. V okviru slednjega pa je 

pomembno, da znamo učencem ne le posredovati in približati določeno znanje, kompetence, 

veščine …, temveč jih v prvi vrsti usposobiti, kako se v določenih okoliščinah učinkovito nečesa 

naučiti. Učenje učenja je ena od ključnih kompetenc sodobnega poučevanja in življenjskih 

spretnosti nasploh. »V okviru vseživljenjskega učenja moramo učencem ne le predati bogato 

znanje in jih uriti v različnih spretnostih, temveč jih je treba usposobiti tudi ali pa predvsem za 

to, da se bodo v različnih učnih okoljih znali učiti. Da je učenje učenja postalo ena od ključnih 

kompetenc, namreč ni naključje ali nemara modna muha. Sestavljajo jo odnos do učenja, 

veščine učenja in znanje.« (Ažmah, 2014, 7) 

Temeljna oseba pri posredovanju znanja je učitelj. Upam si trditi, da so časi, ko je učitelj 

predstavljal avtoriteto pred tablo, kjer je odpredaval svojo snov in znanje le-te potem preveril 

in ocenil, že zdavnaj mimo. Sodobna didaktika namreč stremi k temu, da je učitelj moderator, 

ki je seveda podal določene strokovne okvire, v samem procesu pridobivanja znanja pa učence 

usmerja, spodbuja, jih opazuje in sproti podaja povratne informacije. Pri tem mora upoštevati 

šolsko zakonodajo, učne načrte, razvojno stopnjo otrok, učenca kot posameznika … in biti 

uspešen. »Dober učitelj postaneš šele tedaj, ko najdeš svojo pot v pravi razdalji med pisanimi 

šolskimi zakonitostmi in nepisanimi zakoni mladosti.« (Kunaver, 2008, 7)  

Metod učenja je mnogo in učenci se jih učijo običajno od učitelja. Gre lahko za posredno 

izkustveno učenje – kar je učitelj pokazal v šoli, učenci uporabijo pri domačem delu. To metodo 

učenci običajno zlahka uporabijo pri določenem predmetu, težje pa jo »prenesejo« na 

problem pri drugem. Druga metoda je neposredno učenje, pri čemer se učitelj o določenem 

problemu z učenci pogovori in jih opremi za samostojno učenje. »Prednosti neposrednega 

razvijanja učnih strategij so v tem, da jih je lažje izvajati (pogoja sta čas in usposobljenost 

učitelja), koristi zlasti slabšim učencem, učinek je navadno močnejši, slabost pa je ta, da lahko 

pride do konflikta med ustaljenimi in novimi strategijami.« (Marentič Požarnik, 2012, 179) 
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Ravno zato je pomembno, da pri metodah spodbujanja učenja učenja upoštevamo 

sodelovalno in samostojno učenje. 

 

1.2 Učenje učenja 

»Učenje učenja je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, 

vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. K tej 

kompetenci sodi zavedanje o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje priložnosti, 

ki so na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje. Pomeni pridobivanje, 

obdelavo in sprejemanje novega znanja in spretnosti ter iskanje in uporabo nasvetov. Z 

učenjem učenja učenci nadgrajujejo svoje predhodne izkušnje z učenjem in življenjske izkušnje 

v različnih okoliščinah: doma, v službi, pri izobraževanju in usposabljanju.« (Ažmah, 2014, 46) 

»Sodelovalno učenje je učenje v majhnih skupinah, ki so oblikovane tako, da vsak učenec 

doseže najboljši učinek pri lastnem učenju.« (Ažmah, 2014, 7) Skupina ima skupen cilj, pri 

čemer vsak posameznik nosi določeno odgovornost. Učitelj je pri procesu moderator, skupino 

usmerja in ji podaja povratno informacijo. Skupinsko delo je tisto, ki učence spodbuja k iskanju 

lastnih idej in njihovemu utemeljevanju, k večji dejavnosti, iskanju primerov. Prednost je tudi , 

da učno uspešnejši lahko pomagajo učno šibkejšim učencem. Učitelj jim kot usmerjevalec 

lahko pomaga pri tem, da je njihovo sodelovanje uspešnejše – samostojna razdelitev vlog in 

zadolžitev, določanje, kako bo vsak zase in kako bodo kot skupina pripomogli k dosegi cilja. Pri 

sodelovanju je potrebno biti pozoren na posameznike, ki so nagnjeni k temu, da nekdo drugi 

opravi njihovo delo. Ravno iz tega razloga sta toliko bolj pomembni določitev vlog in 

opredelitev dolžnosti posameznikov. 

Samostojno učenje ali »… samouravnavanje učenja od učenca terja, da se osredotoči na proces 

pridobivanja spretnosti za nadzor nad doseganjem lastnih ciljev. Poteka v treh korakih: 

premislek pred učenjem, spremljanje in uravnavanje učenja ter razmislek po učenju.« (Ažmah, 

2014, 8) O svojem učenju učenec torej razmišlja (kje, kdaj, koliko časa, kako), ga vrednoti (sem 

bil uspešen ali ne/česa sem se naučil …) in izboljšuje (kaj lahko spremenim, da bo učinek boljši). 

Učitelj ga pri tem spodbuja k razmišljanju o védenju o določeni temi, motivaciji in mišljenju. 

Priporočljivo je, da svoje izkušnje posamezniki delijo med seboj. 
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2 Sodelovalno in samostojno učenje 

Ko govorimo o sodelovalnem učenju, imamo običajno v mislih skupinsko delo. Primere le-tega 

povzemam po priročniku Učenje učenja. Vseh se ne poslužujem, do določenih spoznanj in 

uporabe nekih »svojih« metod sem se dokopala sama in jih kot učinkovite uporabljam. 

Ure skupinskega pouka so za učitelja običajno kar naporne, saj skupinsko delo lahko 

mnogokrat pomeni tudi direndaj, zato je pomembno, da se na to dobro pripravimo. Učencem 

je potrebno stvari predstaviti, pokazati in pojasniti, pri čemer je pomembno, da jim damo 

vedeti, da so zdaj oni tisti, ki bodo vzeli vajeti v svoje roke. Sama skupinski pouk predstavim 

kot nadvse pomembno osnovo za delo v srednji šoli oz. na gimnaziji in pri študiju. Povsod 

namreč dobimo določene zadolžitve – seminarske naloge, raziskovanja, laboratorijske vaje …, 

na katere moramo biti pripravljeni, in tega se naučimo že v osnovni šoli. 

 

2.1 Metode aktivnega učenja učencev 

Pri metodah aktivnega učenja učencev s pomočjo sodelovalnega učenja je pomembno, da 

učitelj pred samim začetkom usvajanja znanja predstavi namen in potek posamezne metode. 

Učence lahko v skupine razdeli na različne načine, pri čemer je dobro upoštevati učne 

sposobnosti posameznikov, starost, predznanje, včasih tudi spol …, saj je uspešnost 

posamezne skupine odvisna tudi od njene sestave. Tako lahko učence razdelimo v homogene 

ali heterogene skupine. »Heterogene skupine omogočajo različne miselne procese, ki 

pripeljejo do boljšega učnega rezultata, izboljšajo odnose med učenci in učencem omogočajo, 

da učijo drug drugega.« (Peklaj idr. 2001, 21) Na drugi strani lahko učencem v homogenih 

skupinah omogočimo prilagoditev zahtevnosti nalog. 

Učitelj pa mora pred samim sodelovanjem pomisliti tudi na to, da vsem učencem skupinsko 

delo ne ustreza. V tem primeru te učence še posebej spodbudimo, povemo, kako lahko k delu 

pripomorejo, če pa jih delo v skupini kljub temu ne zanima, pa jim omogočimo samostojno 

delo. 

Aktivno učenje pa seveda ni omejeno le na skupinsko delo oz. sodelovalno učenje, temveč so 

nekatere metode izraziteje uporabne pri samostojnem učenju. Kot samostojno učenje 

pojmujemo sposobnost posameznika za organizacijo in potem pridobivanja znanja ter 
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usvojitev novih vsebin. Gre za to, da učenca usposobimo, da se zna naučiti in to znanje tudi 

uporabiti. 

 

2.1.1 Snežena kepa 

To je sicer metoda, ki na začetku zahteva razmislek posameznika, nadaljuje pa se v paru in 

nato v skupini. Če namreč že začnemo s skupinskim delom, morda kakšen od posameznikov 

ne bo mogel izraziti svojega mnenja, ideje, védenja … Pri matematiki lahko ta način uporabimo 

za različne načine reševanja določenega problema, pri književnosti za utrjevanje znanja o 

določenem avtorju … Sama to metodo pri pouku slovenščine izberem v 9. razredu, ko 

obravnavamo Prešerna, ki ga učenci že kar poznajo. Učence povabim, naj razmislijo o 

njegovem življenju in delu. Na voljo imajo dve minuti časa. Vsak zase. Delo v parih preskočim 

in preidem v skupine po štiri. Svoja spoznanja v obliki miselnega vzorca napišejo na list. Vsak 

izmed učencev poda vsaj dve dejstvi o pisateljevem življenju oz. delu. Mnogokrat se določeni 

podatki ponovijo, a nič zato. Učenci jih zapišejo enkrat. Tej dejavnosti namenimo pet minut. 

Sledi združevanje skupin v skupine po osem učencev. Med seboj primerjajo že izdelane 

miselne vzorce in jih dopolnijo s podatki, ki jih v skupini po štiri niso omenili. Podatki se 

»nalagajo« kot sneg na kepi, ki jo skotalimo. Po petih minutah izdelamo skupni miselni vzorec 

in ga opremimo s podatki vseh skupin. Snežena kepa je končana. 

Pomembno je, da učenci delajo šepetaje, na ta način spodbujam lastno razmišljanje in na nek 

način tudi tekmovalnost, čeprav je kepa na koncu velika zaradi vseh skupaj.  

 

2.1.2 Sestavljanka 

Sestavljanka je metoda, pri kateri gre za medsebojno učenje učencev. Učence razdelimo v 

skupine in vsaki skupini dodelimo del določene naloge. Ko le-tega opravijo, svoje znanje 

podelijo s sošolci. Stremimo k temu, da na koncu vsi učenci usvojijo celotno znanje. »Tak način 

dela omogoča globoko učenje. Za spoznavanje vsebine učenje učenja je primerno pripraviti 

več besedil, ki govorijo o različnih vidikih iste teme. Vsak vidik naj bo zapisan na svojem listu.« 

(Ažmah, 2014, 13) Učence razdelimo v skupine po npr. štiri in jim damo besedilo, v katerega 

se posamezna skupina poglobi in zapiše oporne točke. Potem se člani skupine zamenjajo, pri 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 559 
 

čemer mora vsaka skupina imeti nekoga, ki se je v določeno temo poglobil. Ta potem sošolcem 

predstavi obravnavano temo. Skupaj oblikujejo celoto oz. poiščejo vse možne rešitve. 

Na ta način lahko sestavljamo npr. književno besedilo oz. vsebino le-tega. 

 

2.1.3 Snemanje in fotografiranje 

V času IKT učencem lahko omogočimo pripravo neke vrste govornih nastopov. Teh se pri 

pouku nemščine poslužujem tudi sama, ko se učenci učijo npr. o šoli in šolskih prostorih, o 

urniku in šolskih predmetih … Predhodno je za tovrstno dejavnost potrebno pridobiti soglasje 

staršev. Le-te pisno seznanim s prostorom in časom, z načinom in potekom snemanja. 

Pri tovrstni dejavnosti učencem omogočim, da se v skupine po štiri razvrstijo sami. Snemanje 

poteka v šoli, ves potek tudi spremljam, pri čemer se ne (vsaj običajno ne) vmešavam v 

vsebino. Učenci imajo na razpolago cca. štiri termine, v katerih lahko snemanje poteka (kdaj 

bodo snemali, učenci predhodno napišejo v pripravljeno tabelo). Takrat sva jim na voljo s 

kolegico, ki je tudi idejni vodja tega mini projekta. Poleg časovne razporeditve morajo učenci 

predhodno prinesti pripravljen scenarij (kaj in kako bodo povedali, kdo bo povedal, kje in kdaj). 

Montaža je stvar domačega dela. 

Na ta način učenci v skupinah tvorijo kratke prispevke (filme) o šoli. Na podoben način 

»ustanavljajo« mladinske klube ali pripravijo dramatizacijo prizora v restavraciji. 

 

2.1.4 Semafor 

Pri semaforju uporabimo tri barve krogov/kartončkov. Sama se pri pouku poslužujem kar treh 

barvic – zelene, rumene in rdeče. Zelena pomeni se strinjam, rumena nisem prepričan in rdeča 

se ne strinjam. Rumeno lahko tudi izpustimo. Semafor lahko najbolje uporabimo pri 

samovrednotenju. Učitelj postavlja trditve, učenec dviguje kartončke z barvami in na ta način 

sporoča, ali se je določene vsebine naučil ali ne, ali jih je razumel ali ne. 

 

2.1.5 Miselni vzorci 

Miselni vzorci oz. uporaba le-teh je že kar ustaljena praksa učencev. Metodo lahko uporabimo 

kot sodelovalno ali samostojno učenje. Sestavljajo jih različne povezave, veje, barve, slike, 

simboli, ključne besede … »Miselni vzorci izhajajo iz spoznanj, da človekovi možgani ne 
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delujejo zaporedno – linearno, temveč holistično. Miselni procesi potekajo hkrati v različni 

delih možganov. Umske sposobnosti so razporejene po vsej možganski skorji.« (Buzan, 2005, 

47) 

Kako bo učenec tvoril miselni vzorec, se lahko odloči sam. Prednosti učenja z miselnimi vzorci 

pa so nedvomno predstave, ki so bolj jasne, razumevanje bistva in boljše pomnjenje. 

Spodbujajo ustvarjalno mišljenje. 

 

2.1.6 Možganska nevihta 

Možganski nevihti rečemo tudi viharjenje možganov. Običajno gre za metodo samostojnega 

učenja. Lahko pa jo uporabimo tudi za skupinsko reševanje problemov. Z njo pri učencih 

spodbujamo domišljijo in omogočamo iskanje novih idej in razmišljanj. 

 

2.1.7 Samostojni govorni nastopi 

Samostojnih govornih nastopov se poslužujem pri slovenščini, in sicer pri obravnavi 

umetnostnih besedil. Poučujem že sedemnajst let in moram priznati, da nekega zelo 

učinkovitega načina za to, da bi učencem približala branje v res pravem pomenu besede, še 

nisem našla. Se pa trudim in učence spodbujam k branju, jim svetujem pri izbiri in še 

najpomembnejše – poskušam biti zgled sama. Poslužujem pa se tudi metode priprave 

samostojnih govornih nastopov, pri katerih si učenci sami izberejo umetnostno besedilo, se na 

predstavitev pripravijo in ga tudi predstavijo. Pri izbiri leposlovnega besedila jih omejim le 

toliko, da mora biti izbrano primerno njihovi razvojni stopnji in starosti. Ko nastopajo, morajo 

uporabljati knjižni jezik, navezati stik s poslušalci, branje s prosojnic oz. plakata, ki ga ob tem 

pripravijo, ni dovoljeno. Prav tako morajo na predlogi biti le ključne besede. Z učenci se 

predhodno dogovorimo, katere so tiste sestavine, ki jih pri nastopanju morajo omeniti (npr. 

avtor, zvrst oz. vrsta, glavne osebe, strnjena obnova, tema in snov, pripovedovalec). Vse ostalo 

dodajajo sami – največkrat gre za oceno dela, priporočilo, mnenje, primerjavo s kakim drugim 

literarnim delom, zanimivosti o avtorju, povedo, kaj je tisto, kar jih je najbolj navdušilo, kako 

bi odreagirali na mestu junaka … Večkrat svojo publiko tudi kaj vprašajo, vedno pa publika 

postavlja vprašanja tistemu, ki govorno nastopa. 
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2.1.8 Druge metode 

Metod učenja učenja je še veliko, vendar se ne bom poglabljala vanje. Naj omenim le še 

nekatere: delo v paru, štafeta parov, štafeta parov s trenerjem, karte z vprašanji … Kar se tiče 

dela v paru, se le-tega poslužujem predvsem pri igri vlog – učenje tujega jezika zahteva veliko 

tovrstne aktivnosti. 

Zanimivo je tudi skupinsko sestavljanje nalog, križank, rebusov, vprašanj ... S sodelovanjem 

učenci krepijo svojo ustvarjalnost – sestavljajo križanke, uganke, rebuse, vprašanja …, ki jih 

uporabimo pri t. i. delu po postajah: na omizjih pripravimo naloge, skupine se izmenjujejo. 

 

3 Zaključek 

Knjig o znanstveno utemeljenih dognanjih, o tehnikah, metodah učenja … je mnogo. Prav tako 

imamo o omenjenem veliko teoretikov, strokovnjakov na tem področju. Še vedno pa je učitelj 

tisti, ki stopi pred razred in mora učence nekaj naučiti oz. jim pokazati, kako naj se to zadevo 

najbolje naučijo. 

V prispevku sem poskušala teoretično predstaviti učenje učenja in posamezne metode le-tega. 

Nekatere so skupinske narave oz. usmerjene v sodelovanje, druge naravnane v samostojno 

učenje, tretje kombinacija obeh. Pri predstavitvi sem se naslonila na priročnik Učenje učenja. 

Do veliko napotkov se učitelj skozi prakso dokoplje tudi sam. Ko hočem učencem, ki jim učenje 

ni blizu, le-to približati, jim ponudim alternativne načine pridobivanja novega znanja. Prav tako 

učenju namenimo marsikatero uro oddelčne skupnosti, kjer smo že v začetku šolskega leta 

izdelali tablo z nasveti za učinkovitejše učenje: 

1. V pripravi na učenje najprej poskrbimo, da imamo prijetno in učno okolje. 

2. Vzamemo knjigo oz. učbenik, zapiske … in s pomočjo kazala vse hitro preletimo.  

3. Počasi preberemo celotno poglavje. 

4. Poglavje si razdelimo na smiselne dele in podčrtamo ter izpišemo ključne informacije 

(miselni vzorec). 

5. Poglavje še enkrat počasi pregledamo. 

6. Ob miselnem vzorcu snov ponovimo. 

7. Če je potrebno, pod blazino damo zvezek, da snov zares ostane v glavi. 
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Slednjemu pravilu dodamo še, da je priporočljiva čokolada v sicer omejenih količinah. Seveda 

se obema z učenci na koncu nasmejimo. Učence prav tako opozorim na razporeditev 

delovnega dne. Nekaj prostega časa jim mora ostati tudi za igro in sprostitev, zato sta  

organizacija in pravočasna priprava na učenje še kako pomembni. 

Metode, ki se jih največkrat poslužujem, so predstavljene v drugem poglavju prispevka. Najbolj 

učinkovito je snemanje. Nastanejo krasni izdelki, ki jih potem na roditeljskem sestanku 

pokažemo staršem. Včasih je morda kdo skeptičen, kako se bodo učenci iz tega česa naučili, 

vendar moram poudariti, da je to zelo učinkovita metoda. Učenci se na snemanje pripravijo, 

izdelajo scenarij, za katerega morajo predhodno poiskati ustrezno besedišče, ki ga morajo 

potem tudi povedati. S ponavljanjem posameznih scen se jim besede nezavedno vtisnejo v 

spomin. Ko posnetke predstavijo, v oddelku vse tudi kritično ovrednotimo, pri čemer velja 

pravilo, da se iz nikogar ne norčujemo, saj smo vsi amaterji in delamo napake. Odlična metoda. 

Snežene kepe, sestavljanke, semaforja, možganskih neviht itd. se poslužujem bolj kot metod 

v določeni etapi učne ure, bodisi da gre za motivacijo bodisi za ponovitev. 

Prav tako je vedno zanimivo sestavljati naloge, rebuse, križanke …, ki jih potem učenci 

skupinsko rešujejo po omizjih. 

V vseh oddelkih pa imajo učenci priložnost pripraviti govorni nastop in predstaviti knjigo, ki so 

izbrali sami in jo sicer prebrali za domače branje. Tudi ta metoda se odlično obnese. 

Predstavitve mnoge postavljajo ob bok srednješolcem. Zanimivo je opazovati, kako tisti, ki 

delo predstavlja, v sošolcih vzbudi zanimanje zanjo. Poleg tega je knjiga, ki ti jo priporoči 

sošolec, veliko boljša od tiste, v branje katere te prisili učitelj ali starši. 
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Povzetek 

Ljudje se učimo od rojstva, vse življenje, vedno znova in vedno več. Sposobnost učiti se je v 

današnjem svetu za človeka ena od najpomembnejših kompetenc, zato je naloga vzgojno-

izobraževalnih institucij, da jo razvijajo in krepijo. Prva osnovna šola Slovenj Gradec je že od 

samega začetka članica UNESCO mreže šol, ki si prizadevajo delovati po štirih stebrih vzgoje in 

izobraževanja, t. i. Delorsovih stebrih. Vsi so pomembni za razvijanje kompetence učenja, še 

prav posebej pa steber »učiti se, da bi vedeli«, v okviru katerega na šoli posebno pozornost 

posvečamo razvijanju bralnih učnih strategij po celotni vertikali. S spoznavanjem in uporabo 

le-teh učenci pridobivajo pomembna orodja za raziskovanje, razumevanje, usvajanje in 

širjenje znanja, spodbuja se njihovo intelektualno delo, omogoča kritično presojanje. Učenje 

je proces, ki se nikoli ne konča, in posamezniki z dobro razvito bralno pismenostjo bodo lažje 

in bolje pridobivali znanje in potrebne informacije ter jih bodo znali tudi kritično presojati. 

 

Ključne besede: učenje, znanje, bralne učne strategije, UNESCO, Delorsovi stebri 

 

 

Abstract 

We learn from our birth on, all our lives, over and over again and more. In today's world, the 

ability to learn is one of the most important competence. The task of educational institutions 

is to develop and strengthen it. Prva osnovna šola Slovenj Gradec has been a member of the 

UNESCO network of schools since the very beginning, striving to work through the four pillars 

of education, so called Delors' pillars. They are all important for the development of learning 

competences. Especially the pillar "learn to know", for which we pay special attention in our 

school and also the development of reading learning strategies across the vertical. By learning 

about and using them, students acquire important tools for researching, understanding, 

assimilating and expanding knowledge, fostering their intellectual work, and making critical 

judgments. Learning is a never ending process. Individuals with well-developed reading 

literacy will be able to better acquire and gain the knowledge and information they need, and 

will be able to evaluate it critically. 

 

Key words: learning, knowledge, reading learning strategies, Unesco, Delors' pillars  
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1 Uresničevanje UNESCO-vih stebrov 

Prva osnovna šola Slovenj Gradec je del mreže Unesco šol, ki ima po Sloveniji kar 10 središč. V 

vsako središče so vključene šole in vrtci z določenega geografskega področja. »Živimo v enem 

svetu, učimo se za en svet,« se glasi geslo, ki nas je leta 2004 povezalo v središče za Koroško 

in vodja središča je postala prav naša šola. 

V našem mestu, mestu miru, vsako leto poteka tudi mirovniški festival, ki ga organiziramo v 

sodelovanju z MO Slovenj Gradec, Koroškim pokrajinskim muzejem, gostujočimi UNESCO 

šolami ter drugimi zunanjimi sodelavci. 

Na naši šoli je UNESCO vtkan v naše šolske dejavnosti. Vnašamo ga v pouk, v dneve dejavnosti, 

sodelovanje s starši in širšo skupnostjo, projekte, prireditve, medsebojne odnose … V knjigi 

Učenje: skriti zaklad (1996) avtorji navajajo, da mora biti vzgojno-izobraževalno delo 

organizirano v sklopu štirih temeljnih načinov učenja, ki bodo v človekovem življenju nekakšni 

stebri znanja: 

1. Učiti se, da bi vedeli. 

2. Učiti se, da bi znali delati. 

3. Učiti se, da bi znali živeti skupaj. 

4. Učiti se biti. 

Pri našem delu tudi mi sledimo tem načelom. Ti stebri so naša vizija in poslanstvo, trudimo se 

otroke ne le učiti in vzgajati, ampak jih pripravljati na življenje. Naše prednostne vrednote so: 

znanje, spoštovanje, odgovornost, delavnost in ustvarjalnost. 

Steber »učiti se, da bi znali živeti skupaj« močno podpiramo z dejavnostmi, kot so: mediacija, 

pozitivna disciplina, osem krogov odličnosti, prostovoljstvo, medvrstniška učna pomoč, 

različne oblike sodelovanj s starši, medgeneracijska druženja učencev 1. in 3. triade, vzgojni 

načrt … 

Steber »učiti se, da bi znali delati« že vrsto let podpiramo tudi z delom v naši naravoslovni 

učilnici, katero smo od vsega začetka gradili in oblikovali tudi v sodelovanju s starši. Na 

delovnih sobotah so nastajale visoke grede, gomile, hotel za žuželke, kompostnik, zasaditve 

dreves, grmovnic, prenovitve peskovnikov … Želimo, da učenci pridobivajo čim več delovnih 

navad, ročnih spretnosti, uporabno vrednost praktičnega dela in znanj, prav tako pa želimo 
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našo naravoslovno učilnico še bolj vključevati v sam pouk, saj ponuja ogromno možnosti. V 

njej imamo namreč tudi sončno uro, zemljevid Slovenije, vremensko postajo, čutno pot, 

zeliščne ter rožne grede, travnik z visoko travo, sadovnjak … Našo učilnico na prostem vsako 

leto dopolnjujemo, saj se vedno znova porajajo nove ideje. 

»Učiti se biti« je pravzaprav steber, ki ga na šoli doživljamo kot proces, ki ni nikoli zaključen in 

vanj so vključene vse dejavnosti, ki jih razvijamo v okviru prvih treh stebrov.  

»Učiti se, da bi vedeli« je steber, ki ga razvijamo z medpredmetnim sodelovanjem, vertikalnim 

povezovanjem, z višanjem zahtevnosti pouka, večjo zastopanostjo višjih taksonomskih stopenj 

ravni znanja ter razvijanjem bralne pismenosti. 

 

1.1 Učiti se, da bi vedeli in razvijanje bralnih učnih strategij 

Že vrsto let na šoli namenjamo večjo pozornost razvoju bralne pismenosti in s tem čim večji 

rabi različnih bralnih učnih strategij pri pouku vseh predmetnih področij, saj se zavedamo, da 

je funkcionalna pismenost posameznika zelo pomembna zanj, njegovo prihodnje 

izobraževanje, delo, življenje, pomembna pa je tudi za skupnost. 

Meta Grosman v svojem delu Razsežnosti branja (2006, 9) navaja opredelitev pojma bralne 

pismenosti iz dokumenta Key Competencies (Ključne zmožnosti), ki ga je leta 2002 izdala 

Evropska informacijska služba o izobraževanju Eurodyce: »Bralna pismenost je zmožnost 

razumeti, uporabljati in razmišljati o pisnih besedilih, da bi dosegli lastne cilje, razvili svoje 

znanje ter potenciale in učinkovito sodelovali v družbi.« 

Grosmanova (2006, 25) o bralni pismenosti poudarja »ves čas se moramo zavedati, da je nujno 

potrebna za človekovo smiselno preživetje v svetu neomejene besedilne ponudbe, saj je hkrati 

glavna pot do znanja in učinkovito orodje moči. Dobro razvita bralna zmožnost ne omogoča le 

prostega dostopa do različnih podatkov oz. do vsega znanja, do raznih oblik leposlovja in do 

sposobnosti obrambe pred manipulacijo z raznimi besedili, marveč prispeva tudi k 

spoznavnemu razvoju in razvoju drugih jezikovnih zmožnosti, ki omogočajo uspešnejše delo, 

osmišljanje izkustva in kakovostnejše življenje.« 

Majda Cenčič v reviji Vzgoja in izobraževanje (XXX/4,1999:4) navaja tudi določene spremembe 

pri samem načrtovanju in izvajanju pouka: »Če pa želimo pismenost v šoli razvijati, je treba 

razvijati tudi različne oblike in metode poučevanja pismenosti. Novejše oblike poučevanja 
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razširjajo vlogo učitelja, ki le uči, na učitelja, ki tudi spremlja svoje delo – poučevanje, ga 

opazuje ter spreminja – razvija in vrednosti. Tako postaja poučevanje proces, ki se spreminja 

v vedno bolj reflektivno dejavnost ali v raziskovalno poučevanje.« 

Učitelji, ki smo vključeni v tim za razvijanje bralne pismenosti smo za boljšo preglednost in 

porazdeljenost učenja ter rabe različnih bralnih učnih strategij izdelali načrt po posameznih 

triadah in za vsako triado v sodelovanju s preostalimi učitelji določili prioritetne cilje. 

Kot prioritetni cilj prve triade smo postavili usvojeno tehniko branja in pisanja, ki ga dosegamo 

z različnimi aktivnostmi za izboljševanje in urjenje branja ter pisanja, v delo pa se že vnašajo 

določene bralne učne strategije: miselni vzorci, Vennov, Carrollov, drevesni diagram, VŽN, 

ribja kost, izražanje bistva z eno ali več povedmi – kot nastavek za Paukovo strategijo, uvajajo 

pa se tudi začetki kritičnega mišljenja, kritični prijatelj. 

Kot prioritetni cilj druge triade smo postavili uporabo in utrjevanje že usvojenih strategij iz 

prve triade, učenje in uporabo Paukove strategije, časovnega traka, zaporedja dogodkov in 

analiziranje zahtevnejših besedil ter krepitev in širjenje kritičnega mišljenja.  

Kot prioritetni cilj tretje triade pa smo postavili razvijanje samostojnega učenja z rabo že 

usvojenih bralnih učnih strategij glede na predmetno področje in lasten učni stil (s širitvijo le-

teh za specifiko posameznega predmetnega področja). Prav tako razvijamo kritično mišljenje, 

vrednotenje, argumentiranje. 

Pripravili smo tudi grafične prikaze posameznih strategij, jih razmnožili in z njimi opremili vse 

učilnice na šoli z namenom, da se učenci in tudi učitelji večkrat spomnijo nanje, si jih prikličejo 

v spomin in jih čim večkrat uporabljajo pri učnem procesu. 

 

2 Bralne učne strategije pri pouku slovenščine 

Pri pouku slovenščine že sam učni načrt narekuje rabo mnogih strategij pred branjem, med in 

po njem. Tako se pred branjem velikokrat aktivira predznanje učencev s pogovorom, z 

možgansko nevihto, s slikovnim prikazom, posnetkom, glasbo, provokativnim vprašanjem, 

spoznava se zgradba besedila, vrsta le-tega … 

Med branjem se uporablja strategija podčrtavanja, označevanja pomembnih delov, 

obkrožanja neznanih besed, zapisovanja obrobnih opomb, skiciranje zaporedja dogajanja ...  
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Izbor strategije je seveda odvisen od same vrste besedila, namena branja. Zaradi izposoje beril 

iz učbeniškega sklada je tovrstne strategije pri pouku književnosti težje izvajati, pri analiziranju 

neumetnostnih besedil, ki jih imajo učenci v samostojnih delovnih zvezkih, pa je to izvedljivo. 

Veliko strategij se izvaja tudi po branju, in sicer določanje teme, bistva, odgovarjanje na 

vprašanja, tvorjenje vprašanj o besedilu, grafični prikaz informacij (miselni vzorec, Vennov 

diagram, primerjalna matrika, ribja kost, časovni trak, zaporedje dogajanja, izdelava zapiskov, 

ubesedovanje miselnega vzorca …). 

Meta Grosman (2006, 33) pravi, da je pri obravnavi umetnostnih besedil smiselno uvesti 

različne načine obravnave besedil, poglobljeno obravnavo celostnega besedila, pri kateri se 

učenci sami sprašujejo o besedilu, saj tak pristop spodbuja njihov lastni odziv, kritično 

spraševanje besedila in razvoj bralne zmožnosti, pri besedilih, ki imajo literarno zgodovinsko 

obravnavo, zgodovinski pomen ali pa so pomembna za narodno in kulturno identiteto 

učencev. 

 

2.1 Raba bralnih učnih strategij pri obravnavi umetnostnega besedila 

Krst pri Savici, Uvod 

Kot motivacijo oz. strategijo pred branjem umetnostnega besedila uporabljam možgansko 

nevihto, in sicer za besedo krst ter asociacije učencev zapisujem na tablo. Nato vodim pogovor 

na izbrano temo in jih napeljujem na že usvojeno znanje pri predmetu zgodovina ter 

domovinska in državljanska kultura in etika, da jih pripeljem do pojmov monoteizem, 

politeizem, pogani, kristjani, pokristjanjevanje …, v kolikor v procesu možganske nevihte do 

njih še nismo prišli. 

Po učiteljevem interpretativnem branju umetnostnega besedila in čustvenem premoru vodim 

pogovor o prebranem v povezavi z navedenimi pojmi iz možganske nevihte ter pripravljeno 

slikovno prezentacijo samega kraja dogajanja v besedilu (zemljevid Slovenije, Bohinj, slap 

Savica, ostanki Ajdovskega gradca), da skupaj povzamemo zgodbo epa. 

Nato sledi samostojno delo učencev v dvojicah ali v skupinah po tri, in sicer pri svojem delu 

uporabijo strategijo zaporedje dogajanja. Začetni del vodim jaz, posameznik glasno prebere 

eno ali dve kitici (tercini) in ugotavljamo njeno sporočilnost, vsebino. Zapišemo prvo stopnjo 

v zaporedju dogodkov, nato nadaljujejo sami. 
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Po končanem delu preverimo njihove zapise, jih presojamo in dopolnjujemo z morebitnimi 

prezrtimi sestavinami. 

Tovrstna strategija učence spodbuja k samostojnemu branju, natančnejšemu razmisleku o 

besedilu, iskanju bistvenih sestavin in izražanju bistva s svojimi besedami. 

V naslednji učni uri ali za domače delo uporabijo shemo zaporedja dogodkov za smiselno 

ubeseditev dogajanja v tem besedilu oz. za obnovo epa. 

Pri obravnavi tega besedila, ko je že dovolj utrjeno, za vajo oz. utrjevanje uporabimo tudi 

strategijo Vennov diagram, in sicer učenci v manjših skupinah iščejo podobnosti in razlike med 

vodjo poganov, Črtomirjem, in vodjo kristjanov, Valjhunom, in njunimi bojevniki. Tako zopet 

povzemajo dogajanje, ponavljajo in zgodba se jim še bolje vtisne v spomin. Pri iskanju 

podobnosti in razlik jih vzpodbujam k temu, da preberejo verz, iz katerega je to razvidno, saj 

je pri jeziku v umetnostnih besedilih zaradi metafor, inverzij in drugih slogovnih sredstev to 

težje razbrati. Ob tem se med učenci seveda odpira debata, kritično vrednotenje in 

argumentiranje. 

Tovrstna obravnava umetnostnega besedila zahteva veliko več časa, a učence spodbuja k 

samostojnemu branju, večkratnemu vračanju k besedilu ter razmisleku o njem. Kot navaja 

Grosmanova (2006, 33) taka obravnava, ki ves čas spodbuja in vključuje učenčevo sodelovanje 

ter ga navaja k samostojnemu razmišljanju, tvorjenju in ubesedovanju, omogoča učencem, da 

razvijajo bralno zmožnost in sposobnost samostojnega stika z umetnostnim besedilom. 

 

3 Zaključek 

V sodobnem svetu, ko smo ljudje izpostavljeni množici podatkov, informacij in znanj na vseh 

področjih človekovega delovanja, je zelo pomembno, da jih znamo ustrezno razbirati, 

razumeti, predelati v nam razumljive in jih tudi kritično vrednotiti. Veliko vlogo pri tem ima 

današnja šola, v kateri učitelj ne sme biti več le podajalec znanja, ampak mora biti večino časa 

usmerjevalec, mentor ali moderator učenja, nekdo, ki usposablja oz. navaja svoje učence na 

samostojno učenje iz različnih virov tudi z uporabo bralnih učnih strategij ter jih spodbuja pri 

razvoju lastnih potencialov. 
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Vloga učitelja se torej močno spreminja. S tem namenom tudi sama pri pouku učence navajam 

na rabo različnih bralnih učnih strategij, seveda pa dopuščam odprte poti učencem pri izbiri 

ustrezne strategije glede na njihov stil učenja. Nekateri bi sicer včasih raje videli, da bi bil učitelj 

pri pouku v vlogi »natakarja« oz. nekoga, ki bi vse predstavil, oni bi zapisali in se potem to 

naučili na pamet, a ob pogovoru o namenu rabe različnih strategij mnogi le uvidijo, da je 

navajanje na samostojno učenje in obvladovanje le-tega ključnega pomena za njihovo 

nadaljnjo izobraževanje. 

Pri samostojnem učenju z rabo različnih bralnih učnih strategij imajo več težav šibkejši učenci, 

saj imajo nekateri še vedno težave s tehniko branja, razumevanjem, izločanjem bistva, 

ubesedovanjem prebranega, zato je vsekakor potrebna diferenciacija in tudi večja pomoč 

učitelja. 

 

4 Viri in literatura 

1. CENCIČ, M. Pojem pismenosti kot celostne in sestavljene aktivnosti, njeno razvijanje ter 

poučevanje. Vzgoja in izobraževanje: revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno 

izobraževalnega dela. 1999, št. 4 (letn. 30), str. 4-12. 

2. GROSMAN, M. Razsežnosti branja: za boljšo bralno pismenost. Ljubljana: Karantanija. 

2006. 

3. MARENTIČ Požarnik, B. Psihologija učenja in pouka. 1. izdaja, 5. natis. Ljubljana: DZS. 2012. 

4. PEČJAK, S. IN GRADIŠAR, A. Bralne učne strategije. 2. izd., 2. natis. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. 2015. 

5. UČENJE – skriti zaklad: poročilo mednarodne komisije o izobraževanju za enaindvajseto 

stoletje, pripravljeno za Unesco. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 1996. 

  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 571 
 

Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo 

 

 

Leonida Rožanski 

 

 

 

 

SPOLNI STEREOTIPI IN ZNANJE 

 

GENDER STEREOTYPES AND KNOWLEDGE 

  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 572 
 

Povzetek 

Evolucija je zakrivila, da se ženske razlikujejo od moških ne le fizično, temveč tudi družbeno 

pogojeno. Slednje razlike se manjšajo, kar je rezultat civilizacije in njenega razvoja. V današnji 

družbi pa je še vedno prisotna množica stereotipov, ki se nanašajo na spol, raso, etnično 

pripadnost … Nanje naletimo v knjigah (celo v učbenikih), reklamah, filmih, glasbi … Naš sistem 

ocenjevanja in preverjanja temelji na verbalizaciji (govorno in pisno področje), kjer so dekleta 

boljša od fantov. Šolski sistem je bolj prilagojen dekletom, kar je lahko posledica feminizacije 

pedagoškega poklica oz. šolskega sistema in prikritega kurikuluma. Torej razlike med fanti in 

dekleti obstajajo, vendar moramo poiskati vzroke, jih odpraviti in upoštevati značilnosti 

čustvenega in intelektualnega razvoja tako fantov kot deklet. Vsem je potrebno omogočiti 

uspešno dokončanje formalne izobrazbe ter izbiro in opravljanje poklica ne glede na spol. Pri 

tem mora ključno vlogo odigrati razvijajoča se družba pod okriljem državnih institucij. 

Ključne besede: spolni stereotip, šola, ocenjevanje, znanje, pouk 

 

Abstract 

Evolution is to blame for making women different from men, not only physically, but also 

when it comes to social conditions. The latter differences are decreasing as a result of 

civilization and its development. However, in today's society, there are still many stereotypes 

regarding gender, race, ethnicity... We come across those stereotypes in books, (even 

textbooks), commercials, movies, music... We have all heard the phrase ''boys don't cry''. We 

come across those kinds of stereotypes on a daily basis. In school, girls are typically Our 

grading and evaluation system is based on verbalization (spoken and written) where girls do 

better than boys. The school system is more adapt for girls, which may be due to the 

feminization of the teaching profession i.e. the school system. There are differences between 

boys and girls, but we have to look for causes, eliminate them and take into account the 

characteristics of emotional and intellectual development of both, boys, and girls. Everyone 

needs to be able to successfully finish their formal education and choose a profession, 

regardless of their gender. In that process, the developing society under the patronage of the 

state institutions should play the key role. 

Key words: gender stereotypes, school, grading, knowledge, lessons  
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1 Vpliv stereotipov na razlike v znanju 

1.1 Evolucija spolov 

Človek je ena izmed oblik življenja, a življenje je tudi brez človeka. Začelo se je v nam težko 

predstavljivi obliki in takšno danes ne bi moglo obstajati. V oceanu »prajuhe« iz različnih 

organskih in neorganskih snovi so se molekule naključno zaletavale. Nastajale so vedno večje, 

kompleksnejše in z več različnimi funkcijami. O živem lahko začnemo govoriti šele, ko je nastal 

skupek atomov, ki je imel možnost podvojitve; to je postala molekula, podobna današnji DNA. 

Ob začetku živih organizmov spoli niso obstajali, ampak je reprodukcija potekala v obliki 

kopiranja samega sebe. Ločiti samce in samice pri različnih živalskih vrstah glede na zunanji 

izgled je nemogoče. Uveljavil pa se je princip, da je samec tisti, ki proizvaja manjše spolne 

celice. Takšna razlika je nastala v milijardah let evolucije in očitno je sistem dveh spolov 

oziroma dveh vrst spolnih celic omogočal večjo preživetje vrste. 

Pri človeku - Homo sapiensu - je razlika med samci – moškimi in samicami – ženskami relativno 

majhna. 

Moški so bili višje od žensk na hierarhični lestvici predvsem zaradi fizične premoči in večjih 

možnosti za razvoj kariere, ker niso nosili bremena nosečnosti in vzgoje. Današnje stanje v 

družbi je posledica razlik med moškim in žensko, ki so nastale v milijardah let trajajoče 

evolucije. 

Vendar se v zadnjem času ženske povzpenjajo po družbeni lestvici, saj se jih vse več odloča za 

življenje brez otrok, so finančno samostojne in lahko nadzorujejo svojo plodnost. Kljub temu 

se morajo zavedati, da se borijo s fizično krepkejšimi osebki moškega spola, ki so zmožni 

daljšega in napornejšega dela. To pa je osnova za uspešno kariero. (Richard Dawkins, 2006) 

Zgodovinsko gledano je še pred stotimi leti v Sloveniji veljala patriarhalna zasnovana družina, 

kjer so imeli moški glavno besedo, bi bilo težko pričakovati, da bi se tradicionalna vzgoja fantov 

in deklet tako hitro spremenila in bi bili fantje in dekleta dandanes obravnavani enako in 

enakopravno. 

Moški so bili gospodarji, ki so odločali o vsem, ženske pa so skrbele za delovno silo (rojstva 

otrok) in gospodinjstvo. Besede pri odločanju niso imele. Znanje so moški posredovali fantom, 

matere hčeram. Šele po drugi svetovni vojni in kasneje v postkomunističnem obdobju so 
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ženske začele dobivati nekatere pravice: volilno pravico, pravico do plačanega dela, izobrazbe, 

… 

Kljub temu so v družbi ostali tradicionalni in trdno zakoreninjeni stereotipi o moških in ženskah 

vlogah. 

 

1.2 Kaj so stereotipi? 

V SSKJ (SSKJ, 2000) je stereotip ustaljena ali pogosto ponavljajoča se oblika česa; obrazec, 

vzorec. V vsakdanjem življenju pa je stereotip omejena, nepreverjena, posplošena in ne nujno 

točna informacija, ki poudarja posplošene značilnosti ljudi ter zanemarja razlike med njimi. 

Nastanejo na podlagi lastnih vrednot, da vzpostavijo razdaljo s skupino, ki ji ne pripadajo, in ji 

pripisujejo slabše lastnosti kot svoji skupini. 

 

1.3 Spolni stereotipi 

Spolni stereotipi so posplošene značilnosti opredeljene le na podlagi spola ter določajo, kaj je 

(ne)primerno in (ne)sprejemljivo za ene in za druge. 

Ločimo biološki spol, ki se nanaša na spolne organe, ter družbeni spol, ki zajema lastnosti, 

vedenje, mišljenje, čustvovanje, ki jih pripisujemo moškim ali ženskam. 

Spolni stereotipi poskušajo družbene razlike med spoloma prikazati kot posledico naravnih oz. 

bioloških razlik. Prisotni so povsod: v družini, v vrtcu, šoli, okolju, medijih, politiki, kulturi … 

Vplivajo na mišljenje, čustvovanje in vedenje ter določajo, kaj je (ne)primerno in 

(ne)sprejemljivo za ene in zadruge. 

V svet spolnih stereotipov vstopimo že ob rojstvu oz. v zgodnjem otroštvu. Naša družba je še 

vedno prepričana, da se mora vzgoja dečkov in deklic razlikovati glede izbora igrač, oblačil, 

slogov igranja, čustvovanja, vedenja ter nalog, poklicev in dela. 

Za deklice so primernejše igre s punčkami, gospodinjska opravila, dečki se igrajo z 

avtomobilčki, lego kockami, deklice so pridne, ubogljive, fantje so poredni, lahko si dovolijo 

več. 

Celo potrošniška miselnost oblikuje stališče, kaj je primerno deklicam in kaj dečkom (različne 

igrače, ovojnina slaščic, oblačila …). 
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1.4 Razlike v razvoju fantov in deklet 

Vendar razlike zagotovo obstajajo. Tako kot je evolucija povzročila razlike med spoloma, tako 

povzroča tudi odraščanje, saj je genetsko pogojeno. Fantje spolno dozorijo kasneje kot 

dekleta. Njihov razvoj pa ni le biološki, temveč nanj vplivajo tudi druge okoliščine. V 

tradicionalnem okolju imajo močno vlogo družina in njen vrednostni sistem. Ta oblikuje otroka 

že pred vstopom v šolo. 

»Fantje ne jočejo,« je le eden izmed tipičnih še vedno prisotnih stereotipov. 

Vedenje in čustvovanje otroka tako pogojuje primarni ter sekundarni dejavniki okolja, v 

katerem otrok živi, se razvija in uči. 

Moč stereotipov ima še vedno prevelik vpliv na odraščanje in razvoj osebnosti glede na spol. 

 

2 Pridobivanje znanja, spretnosti in veščin v obdobju 

šolanja 

Razlike so opazne, vendar, ali ni moč iskati razlogov za takšen rezultat ravno zaradi vzgoje 

otroka glede na spol že v najmlajšem obdobju? Ali ne vplivajo na vzgojo najbolj družina, okolje? 

Ali ni naše okolje še vedno zelo tradicionalno? Upoštevajo vzgojiteljice v obdobju predšolske 

vzgoje enakost spolov glede na to, da je to še vedno feminiziran poklic? So učiteljice oz. redko 

učitelji opremljeni in usposobljeni poučevati in upoštevati enakosti fantov in deklet? So v 

sekundarnem šolstvu pripravljeni prilagoditi kurikulume tako fantom kot dekletom, 

upoštevajoč njihove naravne danosti? Ali v terciarnem šolstvu ponujajo iste možnosti obema 

spoloma? Kakšna pa je zaposlitvena politika v Sloveniji? Podpiramo znanstvenice in 

znanstvenike, direktorje in direktorice v enaki meri? 

Na vsa zgoraj zastavljena vprašanja bi lahko odgovorili pritrdilno, saj je to napisano ne le v 

konvenciji o človekovih pravicah, temveč tudi v naši ustavi.  

Žal pa je realnost drugačna. 

Že v najzgodnejšem otroštvu otrokom določimo družbeni spol, ki je prikrito poln stereotipov. 

Pridobivanje znanja v naših osnovnih šolah še vedno temelji na pomnjenju definicij, obrazcev, 

podatkov. Dandanes je to zastarelo in našim otrokom ne glede na spol nezanimivo in 
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utrujajoče. Sploh fantje potrebujejo osmišljen pouk. Mora jim biti izziv, le tako so motivirani, 

da se bodo naučili in opravili domače delo. Za razliko so dekleta vztrajna, pridna. Naloženo 

domače delo jim pomeni delo, ki ga morajo opraviti, saj tako postajajo samozavestnejša ter 

njihova samopodoba se krepi. (Vemo, da so fantje v tem obdobju samozavestnejši, njihova 

samopodoba je precej dobra.) Ocene fantov so posledično nižje kot ocene deklet. In z leti se 

razkorak le veča. 

Na področju bralne pismenosti so dekleta boljša od fantov. Poučujem slovenščino in skozi leta 

svojega poučevanja sem redko naletela na fanta – bralca. Pri izboru knjig domačega branja in 

branja za bralno priznanje sem povpraševala fante, kaj si želijo brati. Po mnogih pogovorih 

sem prišla do zaključka, da primernega branja za fante v našem prostoru skoraj ni. Mini so časi 

Bobrov in Pod svobodnim soncem. Vsebine knjig so v veliki meri namenjene bralkam. 

 Tisk knjig, učbenikov, delovnih zvezkov je primernejši dekletom. Fantje za razliko od deklet 

radi berejo besedila v stolpcih, ne obojestransko poravnanih besedil. Radi berejo stripe, 

enciklopedije. Teh na seznamih priporočil knjig za domače branje ni. Žal. 

Torej tudi naš kurikulum prikrito daje prednost dekletom. Če preverimo sestavljavce učnih 

načrtov, opazimo, da so to v glavnem ženske. 

 

2.1 Rezultati NPZ in ocenjevanje znanja 

Zadnje raziskave so pokazale razliko med fanti in dekleti na različnih področjih znanja ne le v 

Sloveniji, temveč v večjem delu Evrope. 

Res je , da so po zadnjih raziskavah PISA dekleta boljša na področju verbalnega komuniciranja, 

fantje pa na prostorsko oblikovnem, matematičnem in naravoslovnem. Tudi raziskava v 

Sloveniji je dala podobne rezultate: dekleta so boljša na področju govora in pisnega izražanja, 

fantje na matematičnem, geopolitičnem področju ter naravoslovju. Na ostalih področjih ni 

večjih razlik, vendar se razlike v znanju med fanti in dekleti z leti večajo. (Marjanovič Umek, 

2007) 

Se je pa potrebno vprašati, kako je sestavljen naš način preverjanja in ocenjevanja znanja. 

Šolski sistem v veliki meri temelji na govornem in pisnem ocenjevanju znanja. In na teh 

področjih dekleta prevladujejo. Posledično dosegajo skoraj pri vseh predmetih višje ocene – 

izjema je le športna vzgoja. 
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Ker sem že vrsto let tudi ocenjevalka zunanjega preverjanja znanja, me pogosto zmoti dejstvo, 

da so pri nacionalnem preverjanju rezultati drugačni. Tam skoraj ni razlik med fanti in dekleti. 

Zato se mi postavlja vprašanje, kako ocenjevati, da bi bile ocene NPZ primerljive z ocenami 

učiteljev. Ali tudi na učitelje prikrito delujejo spolni stereotipi ali je razloge za to potrebno 

iskati v širšem šolskem konceptu? 

Zagotovo bi bilo potrebno raziskati, kaj povzroča takšno stanje.  

 

2.2 Lastna izkušnja 

Več kot trideset let poučujem slovenščino v tretji triadi osnovne šole. Lahko trdim, da je 

predmet pri dekletih bolj priljubljen kot pri fantih. Oni imajo najraje šport. V primerjavi s 

slovenščino pa matematiko, predvsem tisto področje, kjer ni treba veliko brati. 

Pomembni razliki med fanti in dekleti se pojavljata pri branju in pisanju. 

Tekoče branje je velika težava za fante. Berejo počasi, s premori. Ko sem jih spraševala, kaj jim 

dela težave, so mi odgovarjali, da se jim besede v vrsticah zlivajo, da jih težko razločijo. 

Laže berejo, če je besedilo napisano v stolpcih, da ni obojestransko poravnano, da so črke 

preproste in tisk razločen (v naših berilih in učbenikih tega ni). 

Dekleta teh težav nimajo, imajo pa z razumevanjem o prebranem. Berejo tekoče, ne vedo pa, 

o čem so brale. 

Pri pisanju je težava še večja. Razvoj tehnologije ni naklonjen pisanju z roko, (čeprav vemo, da 

je v tesni povezavi s sposobnostjo pomnjenja), tako da prihaja do velikih težav, ko je potrebno 

napisati krajše besedilo. Da ne govorimo o pisnih besedilnih nalogah. Fantje potrebujejo zelo 

veliko časa, da zapišejo svoje misli. Povedi so kratke, nepovezane. 

Ko jih opozorim na to, pravijo, da so povedali vse, kar so želeli in imeli povedati. 

Pri reševanju nalog v delovnih zvezkih puščajo prazno, kjer je treba napisati utemeljitev. 

Pravijo, da težko ubesedijo svoje razmišljanje. 

Pri govornem izražanju je potrebno več pomoči fantom kot dekletom, saj ne najdejo pravih 

besed oz. z eno mislijo povzamejo svoje razmišljanje. 
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Na vprašanje: »Kako to misliš?« je najpogostejši odgovor, »saj sem vam že povedal.« Čeprav 

vseh svojih misli ni izrazil, so bile po njegovem prisotne v tem kratkem odgovoru. 

Ko sem iskala drugačne načine preverjanja in ocenjevanja, sem ugotovila, da so fantje uspešni 

v asociacijah, nevihti možganov, hitrih kvizih, iskanju parov, smiselnih povezavah …  

Spremenila sem metode in oblike dela: učenci se med delom prosto gibljejo po prostoru, pri 

določenih vsebinah prosto izbirajo način dela, partnerje za delo, naloge so kratke, na manjših 

učnih lističih, lahko izbirajo težavnostno stopnjo glede na barvo … Sami se odločajo za domače 

delo. Pouk in delo v razredu je razgibano in pestro. Pri analizi rezultatov NPZ v zadnjih letih 

opažam, da učenci dosegajo boljše rezultate v 9. razredu, kot so jih v 6. 

Pa se mi kljub vsemu postavlja vprašanje, ali so standardi znanj za slovenščino v našem učnem 

načrtu smiselni. Ali je res merilo znanja slovenščine kopica podatkov, slovničnih definicij, 

takšnih in drugačnih analiz? Ne bi bilo pametneje učence učiti in naučiti poslušati, govoriti, 

brati, pisati, razumeti? 

Vsaj kar se tiče osnovnega šolanja. 

 

2.3 Izbira srednje šole in poklica 

Na izbiro vpisa v srednjo šolo še vedno vpliva okolje. Še nedolgo nazaj mi je učenec zaupal, da 

bi se rad vpisal na srednjo frizersko šolo, vendar mu tega ne dovoli oče, ki pravi, da je to samo 

za punce. Niti razgovori s svetovalno delavko niti prepričevanje učiteljev niso obrodili sadov. 

Fant se je vpisal na šolo za avtomehanika, ki jo je uspešno končal. Še vedno pa bi rad postal 

frizer. 

Ali drugi primer: Deklica se je želela vpisati v program avtomehanik. Ob močni podpori svoje 

mame, ki je nasprotovala podeželskemu tradicionalnemu okolju, je učenka program uspešno 

zaključila. 

Naš šolski sistem spodbuja vpis fantov in deklet v različne poklicne, srednješolske, višje in 

visokošolske programe. Vendar je dejstvo, da še vedno obstajajo programi, v katere se 

vpisujejo večinoma dekleta oz. fantje. 

Predvsem bi bilo potrebno navdušiti tudi fante, da bi se pogosteje odločali za pedagoški poklic, 

saj bi s svojo prisotnostjo in držo pomembno vplivali na delovanje šolskega sistema.  
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Odpirajo se nova področja poučevanja, ki jih obvladujejo predvsem moški, zato je potrebno v 

pedagoških fakultetah odpirati nove smeri študija (podjetništvo, robotika, računalniško 

programiranje …). 

 

3 Zaključek 

Slovenska šolska praksa je dobra, vendar bi lahko bila še boljša, če bi se lotili težav, ki jih 

porajajo novi časi in stara, okostenela razmišljana. Razlike med učenci in učenkami so in bodo, 

zato jih moramo prepoznati, sprejeti ter omogočiti razvoj močnih področij glede na njihove 

interese, sposobnosti, znanja in ne glede na spol. Preučiti in prevetriti je potrebno sistem 

ocenjevanja, izobraževati učitelje in organizirati delavnice za prepoznavanje in odpravljanje 

stereotipov, saj bodo le tako nova znanja prenašali na učence. V kurikulumu poiskati vsebine, 

primerne tako fantom kot dekletom. Osmisliti pouk, da bo izziv novim generacijam. Predvsem 

pa se kot družba na vseh ravneh (umetnost, mediji, gospodarstvo, vzgoja, izobraževanje …) 

spoprijeti s tradicionalnimi in trdovratnimi spolnimi vlogami. 
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Povzetek 

Metode poučevanja, ki so se v šolstvu uporabljale v preteklosti, postajajo danes nezadostne, 

ne zaradi njihovih značilnosti, ampak zaradi drugačnih generacij dijakov, ki obiskujejo srednje 

šole. Mladostniki so izpostavljeni najrazličnejšim informacijam, vse podatke lahko pridobijo s 

klikom na gumb svojega pametnega mobilnega telefona ali tablice. Zato je pri pouku potrebno 

uvajati nove metode poučevanja in pridobivanja znanj. Dijakom moramo posredovati 

informacije, ki se bodo spremenile v znanje, na drugačen način, saj je njihovo dojemanje sveta 

vse več kot le zapisana beseda. Čeprav so vešči uporabe sodobnih informacijsko-

komunikacijskih tehnologij, je mladostnike potrebno usmerjati glede izbire pravilnih oziroma 

verodostojnih informacij in jih tudi naučiti uporabljati le-te pri vsakdanjem reševanju 

problemov. Metode poučevanja je potrebno nadgrajevati in hkrati upoštevati postavljene 

temelje učnih metod, ki so temelj didaktike. 

 

Ključne besede: učne metode , znanje, informacije, reševanje problemov 

 

 

Abstract 

Learning methods which were used in schools up till now are a thing of the past, not because 

they are inadequate but because today’s students live in a modern world. They can access to 

all kinds of different information, by the click of their smart mobile phone or computer tabs. 

Therefore, we need to present new learning methods of gaining knowledge and ways of 

teaching. Students must be introduced to new ways of teaching, because the existing methods 

are not enough and are not motivating them. Our goal is to prepare the students, to take the 

information given and transform it to knowledge. Although they are skilful at the use of 

modern information-communication technology, they need the guidance how to choose 

which information is thoughtful and correct. A further part a teacher has, is to pass the 

knowledge how to successfully use the gain information when it comes to problem solving. 

Learning methods need to be upgraded but on the basics of the existing learning methods 

which are the foundations of didactic. 

 

Key words: learning methods, knowledge, information, problem solving  
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1 Učne metode 

Posredovanje informacij še ne pomeni posredovanja znanja. Prav učne metode, ki omogočajo 

pravilno predstavitev informacij, so tiste, s pomočjo katerih informacije postanejo uporabno 

znanje za reševanje problemov. Marsikdo, ki ima znanje, ga lahko naprej posreduje mlajšim 

generacijam ali zgolj vedoželjnim skupinam ljudi. Imeti znanje in ga znati pravilno predstaviti, 

sta dve ločeni zadevi. Prav slednje je namreč pojem didaktike, ki nam omogoča učinkovito 

obvladanje posredovanja informacij s pomočjo razumevanja psihologije učenja, motivacije in 

pomnjenja. Tako je poznavanje učnih metod osnova učnega procesa. Učne metode nam 

predstavijo način dela pri pouku. Ker pouk izvaja učitelj, spremljajo ga dijaki ali učenci, ima 

vsaka metoda dvostranski pomen. Poleg poznavanja učnih metod, je pomembno tudi znanje 

o didaktičnih načelih. Potrebno je uporabiti pravo metodo, ki se bo sovpadala z načeli 

didaktike, ki jih želimo doseči pri pouku. Velikokrat se učne metode prepletajo pri posamezni 

uri, kar je odvisno od zastavljenih učnih ciljev. Avtor učbenika »Didaktika« dr. Vladimir Poljak 

(1974) predstavlja sedem temeljnih učnih metod: 

1. metoda demonstriranja, 

2. metoda praktičnih del – laboratorijsko eksperimentalna metoda, 

3. metoda risanja oziroma ilustrativnih del, 

4. metoda pismenih del, 

5. metoda branja in dela s tekstom, 

6. razgovorna metoda, 

7. metoda ustnega razlaganja. 

Poimenovanje posameznih metod se je skozi leta preoblikovalo. Tako lahko danes zasledimo 

metode, ki so strukturno enako zasnovane, vendar se njihovo poimenovanje razlikuje od 

avtorja do avtorja. Po učbeniku Osnove didaktike avtoric dr. Ivanuš Grmek in dr. Javornik 

Krečič (2011) zasledimo naslednje metode: 

1. metoda prikazovanja, 

2. laboratorijsko-eksperimentalna metoda, 

3. metoda dela z besedilom, 

4. metoda razlage, 

5. metoda pogovora, 

6. metoda reševanja problemov. 
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V nadaljevanju bom predstavila učne metode profesorice s Pedagoške fakultete v Mariboru 

dr. Ivanuš Grmek. 

 

1.1 Metoda prikazovanja 

Metoda demonstriranja oziroma prikazovanja je najtesneje povezana z materialno-tehnično 

platjo pouka. Pri omenjeni metodi je potrebna uporaba učnih sredstev in pripomočkov. 

Prikazovati je mogoče: 

a) statične predmete – vse snovi v trdnem, tekočem in plinastem agregatnem stanju, finalni 

materialni izdelki človeškega dela, slike, risbe, modele → didaktično predelan izvirni 

predmet v treh razsežnostih; 

b) dinamične naravne pojave – naravni procesi (gibanje, dogajanje, sprememba, delovanje 

stroja, različne osebne in družbene situacije), eksperimentiranje; 

c) demonstriranje aktivnosti oziroma psihomotorično učenje - gre za učenje 

psihomotoričnih spretnosti in veščin, prepletajo se motorične ali gibalne in psihične ali 

miselne aktivnosti. Pomemben je postopek: faza spoznavanja (učitelj izvede dejavnost 

demonstracija z razlago), utrjevanja (učenci sami izvedejo aktivnost, učitelj delo spremlja) 

in avtomatizacije (utrditev in izboljšanje). 

 

1.2 Laboratorijsko-eksperimentalna metoda 

Za laboratorijsko-eksperimentalno metodo ali po dr. Poljaku (1974) metodo praktičnih del je 

potrebna snov, energija, organ dela in delovno orodje. Kot snov lahko uporabimo ves material, 

ki se lahko nahaja v treh agregatnih stanjih. Najenostavneje je seveda praktično delo izvajati s 

snovjo v trdnem agregatnem stanju (les, kovina, steklo, plastika …). Druga potrebna 

komponenta praktičnega dela je energija. Poslužujemo se mehanične – pogonske energije. Ta 

energija je lahko v različnih oblikah (toplotna, električna, kemična). Uporabimo lahko tudi 

človeško oziroma živalsko energijo, ki pa je najslabši vir mehanične energije. Najpogosteje se 

za proizvodnjo energije uporabljajo elektromotorji ali motorji na notranje zgorevanje. Organ 

dela je pri praktični metodi najpogosteje roka, prav od tod tudi nazivi: ročno delo, fizično delo. 

Ker pa ima človeško telo mnoge omejitve, je potrebno uporabiti dodatno delovno orodje. 

Poleg delovnega orodja (škarje, izvijač, čopič …) potrebujemo še delovne stroje. Pri izvajanju 

metode praktičnih del je tako potrebna kombinacija vse dejavnikov. Metoda zahteva delovno 
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aktivnost učitelja in učenca ter primeren in opremljen prostor. Pogosto se ta metoda prepleta 

z demonstrativno in razlagalno metodo. Metoda praktičnih del je zastopana v vseh fazah 

učnega procesa in je primerna za vse stopnje šolanja. 

 

1.3 Metoda dela z besedilom 

Ključno za to metodo je branje. Druga izredno pomembna komponenta je tekst oziroma 

besedilo, ki ga učenci berejo, interpretirajo, rešujejo, analizirajo, povzamejo, opišejo, itd. Tako 

metoda dela z besedilom vključuje vsak pouk, pri katerem učenci uporabijo učbenik, priročnik, 

delovne zapiske, zvezke, članke, pismene naloge, referate, leksikone, poročila, slovarje, 

enciklopedije in še bi lahko naštevali. S to metodo dijaki znanje najprej pridobijo, nato ga 

poglobijo, širijo in sistemizirajo. Prednost te metode je razvijanje samostojnosti učencev. 

Seveda je potrebno upoštevati določene dejavnike pri izbiri besedila glede na starost učencev, 

njihovo bralno spretnost in stopnjo razumevanja. 

 

1.4 Metoda razlage 

Je ena izmed najstarejših učnih metod, ker se pri posredovanju informacij najenostavneje 

uporablja ustni govor. Njena uporabnost je zelo velika, saj se uporablja v kombinaciji z ostalimi 

metodami. Prednost metode je v razlagi učne snovi večji skupini učencev. Prav zato je metoda 

razlage najbolj ekonomična, hkrati nam omogoča pregledno obravnavo učne vsebine, vendar 

je potrebno paziti, da pri uporabi le-te učenci ne postanejo preveč pasivni. Z metodo razlage 

lahko učne vsebine pripovedujemo, opisujemo, obrazložimo, pojasnimo, presojamo in 

predavamo. Pri metodi razlage moramo upoštevati, da je to zahtevna metoda za učitelja, ker 

se mora osredotočiti na težje učne snovi – pojme, da jih poenostavi, analizira in pojasni. 

Razlaga mora pri učencih sprožiti miselne procese, kar pripelje učence do razumevanja. Pri 

vodenju razlage je pomembno, da učenci sledijo učiteljevim miselnim operacijam in so pozorni 

udeleženci učnega procesa. Pomembna komponenta so tudi zvočne prvine govora, saj je 

razlaga zanimiva in pritegne učence, če je izvedena s pravilnim tempom govora, uporabo 

različnih intonacij glasu ter hitrosti govora. 
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1.5 Metoda pogovora 

Ta metoda omogoča dvosmerno komunikacijo, gre za dialog med učiteljem in učencem. 

Sestavljena je iz z vprašanja in odgovora. Upoštevati moramo, da je za metodo pogovora 

potrebno spoznati znanje in izkušnje učencev ter razvitost njihovih komunikacijskih spretnosti. 

Ta metoda po navadi pripomore k ugodni psihosocialni klimi v razredu. Vprašanja z vidika 

miselnih procesov so lahko nižjega ali višjega nivoja. Pri tem so vprašanja nižjega nivoja manj 

zaželena, saj zahtevajo reprodukcijo spominsko usvojenih podatkov in dejstev, hkrati so lahko 

zelo negativna ali sugestivna, zavajajoča, fiktivna. Medtem ko vprašanja višjega nivoja 

spodbujajo višje miselne procese, podpirajo razvoj logičnega mišljenja, sklepanja ter usmerjajo 

k ustvarjalnemu mišljenju. Pojavijo se lahko tudi napake pri postavljanju vprašanj na primer: 

preveč vprašanj, omejevanje na vprašanja nižjega nivoja, nepravilno jezikovno formulirana 

vprašanja in nepoznavanje strategije spraševanja. Kar sledi vprašanju, je učenčev odgovor. Ta 

naj bi bil natančen, jezikovno pravilen, logično oblikovan, smiselno povezan z vprašanjem in 

ustrezen po obsegu in globini. Ločimo več vrst pogovorov, kot so katehetska oblika (vprašanja 

so kratka, enopomenska in zahtevajo take odgovore), sokratovska oblika (alternativna in 

sugestivna vprašanja), hevristični razgovor (razvojna vprašanja), diskusija (gre za mono-govor). 

(Ivanuš Grmek, 2011) 

 

1.6 Metoda reševanja problemov 

Metoda reševanja problemov vključuje vprašanje, ki je za učence novo in ga učenci ne morejo 

rešiti na osnovi spomina in osebnih izkušenj. Učenci morajo uporabiti miselne postopke in 

razviti mišljenje. Ta metoda je združljiva z drugimi metodami in je primerna po obravnavanem 

sklopu določene učne snovi. Sestavljena je iz postavljene problemske situacije s strani učitelja, 

sledi miselna aktivnost in rešitev problema ter pridobljeno novo znanje s strani učencev. 

Poznamo več stopenj reševanja problemov od izhodišča, vpeljave, reševanja, oblikovanja in 

posplošitev rezultatov, vrednotenje in transfer. 
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2 Sodobne učne metode in mednarodni projekti 

Učne metode nam predstavijo način ravnanja v razredu, predvsem pri podajanju učne snovi. 

Učitelji si zastavljane učne snovi ne moremo izbirati, prav tako si ne izbiramo učencev, katerim 

predajamo znanje. Lahko pa izberemo načine in sredstva, s pomočjo katerih bomo to znanje 

posredovali našemu »občinstvu«. Mednarodni projekti, kot je Erasmu+, omogočajo pridobitev 

najrazličnejših izkušenj od spoznanja novi ljudi, kulture, do bogatenja znanja. Projekt Your life, 

your story poleg vsega naštetega omogoča spoznavanje novih metod poučevanja. Posamezne 

metode vključujejo uporabo sodobnih učnih pripomočkov, to so lahko računalniške aplikacije 

ali uporaba pametnih telefonov in tablic. Lahko pa tudi uporabimo učne igre s kartami brez 

besedila. Prednosti takšnih družabnih iger je v njihovi raznovrstni uporabi, predvsem pa 

spodbujajo samostojno mišljenje. Veliko metod je namenjenih osebni rasti posameznika, 

odkrivanju osebnih pogledov na problem ali situacijo ter spodbujanju k samostojnosti in 

aktivnemu vključevanju v pouk. V nadaljevanju bom na praktičnih primerih opisala nekaj 

sodobnih učnih metod, ki so primerne za poučevanje učencev in odraslih. Določene metode 

lahko uvrstimo med že predstavljene učne metode. Posamezni načini podajanja učne snovi 

vključujejo več metod hkrati. Namen sodobnih učnih metod je aktiviranje učencev, 

omogočanje povezovanja znotraj razreda, ustvariti ugodno razredno klimo ter jih motivirati k 

pouku. Mag. Daniela Brečko v svojem priročniku 40 sodobnih učnih metod (2002) metode 

predstavi s pomočjo učnih ciljev, izvedbe, pogojev za izvedbo, navodila za predavatelje in 

nadaljnje delo. Zaradi lažjega razumevana bom v treh točkah opisala metode in učne cilje, ki 

jih s pomočjo posamezne metode uresničujemo. Druga točka oriše izvedbo metode v praksi, 

ki temelji na konkretnih primerih. V tretjem sklopu predstavljam prednosti in slabosti metode 

in praktične izkušnje ter odzive dijakov. 

 

2.1 Metoda timskega dela 

Učni cilj → najti pristop k reševanju zastavljene naloge, odkrivanje novih pogledov na 

določeno vsebino/temo, ustvariti povezavo znotraj razreda, vzpostaviti pozitivno razredno 

klimo. 

Izvedba → metoda se lahko izvaja z najrazličnejšimi pripomočki, kot so baloni, odeja, itd. 

Skupini učencev se zastavi naloga. Na primer potrebno je prestaviti balon iz točke A v točko B, 
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v najhitrejšem možnem času pod pogojem, da se balon ne dotakne tal, da se ga dotaknejo vsi 

v skupini, vendar ne dva posameznika istočasno. 

Praktične izkušnje → metoda je primerna kot uvodna motivacija, ker ne zahteva veliko časa. 

Primerna je za nadaljnje delo v skupinah, saj se pokažejo povezave med dijaki, hkrati se 

izpostavijo vodilni členi v skupini. 

 

2.2 Metoda pripovedovanja pravljic 

Učni cilji → glavni učni cilj te metode je, da dijaki postanejo aktivni slušatelji in pripovedovalci. 

S to metodo krepimo pozornost in pomnjenje, razvijamo komunikacijske veščine, spoštovanje 

in razumevanje idej drugih. 

Izvedba → učitelj začne s pripovedovanjem zgodbice, ki se lahko nanaša na poljubno snov pri 

pouku. Vsak učenec v razredu mora, ko pride na vrsto, najprej ponoviti celotno zgodbo, ki je 

nastala s pomočjo ostalih učencev, tako da vsak doda lastno idejo in znanje v nastajajočo 

zgodbo. Na koncu mora učitelj zaključiti celotno zgodbo s sklepno mislijo. 

Praktične izkušnje → pri pouka se je ta metoda izkazala kot zelo pozitiva za dijake. Dijaki so 

uspeli slediti zgodbi, bili so zbrani in motivirani. Njihov doprinos k zgodbi je bil ustvarjalen in 

inovativen. Metoda je primerna za manjše število učencev. 

 

2.3 Metoda stripa 

Učni cilji → pri uporabi te metode se krepijo predvsem domišljija, zaznavanje in izražanje 

lastnih idej, sprostitev ustvarjalne energije, spoštovanje in razumevanje idej drugih. 

Izvedba → učenci prejmejo list papirja, na katerem je narisana razpredelnica v treh stolpcih in 

štirih vrsticah. V prvo in tretjo vrstico morajo učenci narisati strip na dano tematiko. Nato si 

izdelke med seboj zamenjajo in njihova naloga je, da pod narisane slike dopišejo manjkajoče 

besedilo. Izdelke nato predstavijo sošolcem. 

Praktične izkušnje → metoda je namenjena ponovitvi snovi po končanem učnem sklopu, saj 

se na ta način preveri znanje dijakov. Zahteva določeno stopnjo risarskih sposobnosti ter 

predzadnje o obravnavani temi. Dijaki so delo opravili zavzeto in se pri risanju zelo potrudili. 

Zanimiva je bila interpretacija skic oziroma stripov, ki so jih narisali sošolci. 
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2.4 Metoda opisovanja slik 

Učni cilji → samostojno razvijanje strokovnega besedila, razvijanje samostojnega razmišljanja, 

priklic lastnega predznanja in izkušenj, pojasnitev ozadja teme, odkrivanje abstraktnih tem.  

Izvedba → učitelj pripravi glede na obravnavano učno snov slike/fotografije določenih 

predmetov. Razpostavi jih v krogu. Učenci nato s pomočjo igralne kocke izberejo sliko, ki jo 

morajo opisati ali kaj se na sliki dogaja ali opis predmeta, pojava, pojma. Učenci se nato 

zvrstijo. Na primer pri strokovnem predmetu uporabimo slike pretovorne mehanizacije 

(viličarje, konvejerje, dvigala, žerjave). 

Praktične izkušnje → metoda je primerna za manjše skupine dijakov, seveda je odvisno od 

števila slik, ki jih imamo na voljo. Metoda je primerna pri pouku tujih jezikov, kjer morajo dijaki 

opisati predmet/pojem ali dejanje v tujem jeziku. Pomanjkljivost te metode je, če več dijakov 

opisuje isto sliko. 

 

2.5 Metoda uporabe računalniških aplikacij – KAHOOT! 

Učni cilji → osredotočenje posameznika na nalogo, razumevanje informaciji, spoznavanje 

rešitve vsebinskih problemov za proces, preverjanje usvojenega znanja. 

Izvedba → posamezne sodobne metode so podprte v okviru modernih aplikacij in naprav. Ena 

izmet teh je Kahoot – računalniški program, ki omogoča izvajanje kratkih kvizov pri katerih 

lahko sodeluje več udeležencev hkrati. Učitelj sestavi kviz na obravnavano učno temo, ki ga 

nato učenci s pomočjo pametnih mobilnih telefonov rešijo pri uri pouka. 

Praktične izkušnje → metoda je primerna za večje skupine dijakov. Zahtevani pogoj je dostop 

do interneta ter pametni mobilni telefon. Dijaki se v igro radi vključijo, saj igra prikaže rezultate 

tekmovalcev. Metoda je primerna za ponovitev obravnavane snovi ali za začetek nove sklopa 

snovi, saj lahko na ta način preverimo predznanje dijakov. 

 

2.6 Metoda spoznavanja sebe 

Učni cilji → ozaveščanje in izražanje osebnih občutkov, spoznavanje drugih udeležencev, 

zmanjšanje ali odpravljanje začetne nervoze, oblikovanje učinkovitih in ustvarjalnih skupin. 
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Izvedba → vse kar potrebujemo za izvedbo te metode, so baloni in pisala. Udeleženci na balon 

napišejo svoje ime, nato se baloni pomešajo med seboj. Vsak dobi balon z imenom nekoga od 

sodelujočih in ga mora povprašati, katere so njegove pozitivne lastnosti. Baloni se ponovno 

premešajo, udeleženci nato drug drugemu zastavijo nekaj vprašanj na temo hobi. Na koncu 

vsak poišče balon s svojim imenom in se predstavi glede na zapisane karakteristike. 

Praktične izkušnje → metoda je primerna za uvodne ure, kjer se udeleženci/dijaki med seboj 

še ne poznajo. Uporabimo jo lahko tudi na različnih seminarjih, krožkih ali v izobraževanju 

odraslih, da odpravimo začetno tremo. 

 

2.7 Metoda idej 

Učni cilji → vzbujanje domislic, razvijanje asociativnega razmišljanja, razvijanje osebnosti – 

razvoj mišljenja, čutenja in delovanja, natančno izražanje, javna predstavitev lastnih idej. 

Izvedba → za izvedbo metode potrebujemo slike, lahko pa tudi besede, ki so povezane tako, 

da lahko učenci tvorijo svojo zgodbo. Na primer podamo pet slik (denar, družina, delavnica, 

zobata kolesca). Učenci nato samostojno ali v skupini tvorijo zgodbo o povezavi teh slik. 

Potrebno je uporabiti vse slike in opisati medsebojno povezavo na temo kako bi ustanovili 

podjetje, kaj bi proizvajali (izdelek, storitev), koga bi zaposlili ali bi bili družinam prijazno 

podjetje, itd. 

Praktične izkušnje → metoda spodbuja ustvarjalnost in govorni nastop, saj je potrebno svojo 

idejo predstaviti pred celotno skupino. Je odličen način aktiviranja lastnih idej. 

 

3 Zaključek 

Učne metode so pomembne za uspešen prenos informacij pri pouku, naj bodo to otroci v prvi 

triadi osnovne šole, dijaki v srednjih šolah ali udeleženci vseživljenjskega učenja. Ob 

nenehnem vsiljevanju najrazličnejših informacij medijev, komunikacijskih naprav ali oglasov, 

je ključno, da se učenci zavedajo pomena uporabnih informaciji, ki jih bodo prenesli v znanje. 

Naloga učiteljev je, da pripravimo učence za življenje in poklic. Pri delu bodo uspešni, ko bodo 

znanje uporabili za reševanje konkretnih problemov. Način, kako podajamo znanje, je odvisen 

od izbire učnih metod. Z njimi sta povezana tudi pestrost in zanimivost pouka. Seveda se vsaka 
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obravnavana učna tematike ne more predstaviti na sto različnih načinov, smo pa lahko pri 

izbiri učnih metod zelo izvirni. Prav to učiteljem omogoča avtonomijo pri pouku. 
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Povzetek 

Matematika je uporabna veda. Znanje, pridobljeno pri matematiki, se lahko uporabi pri drugih 

predmetih in v različnih življenjskih situacijah. Vsebine iz učnega načrta predmeta matematika 

prenašamo tudi v dneve dejavnosti z namenom, da bodo učenci znali pridobljeno 

matematično znanje uporabljati tudi izven šolskih prostorov. Eden takšnih sklopov je sklop 

merjenje. Zelo uporaben sklop, ki učencem povzroča kar veliko preglavic. Učiteljice smo 

poskušale na malo drugačen način prikazati, da se uporabna matematika skriva tudi na 

šolskem vrtu, igrišču, v učilnici in kuhinji. Preko različnih delavnic so učenci spoznavali uporabo 

matematike v vsakdanjih nalogah. Drugačen pristop, skupinsko delo, utrjevanje že znanih 

pojmov, pridobivanje socialnih veščin, druženje, pridobivanje novih izkušenj tako na strani 

učenca kot učitelja – s temi pojmi bi lahko opisali naše dopoldansko druženje na 

naravoslovnem dnevu s cilji, da se bodo učenci nekoč spomnili, kako smo to delali v šoli in 

bodo znali to znanje uporabiti in da se znanje ne bo pokazalo le pri ocenjevanju, temveč bo 

usvojeno »za vedno«. 

Ključne besede: uporabna matematika, naravoslovni dan, merjenje 

 

Abstract 

Mathematics belongs to the field of applied sciences. Knowledge which is acquired in 

mathematics can be used in other school subjects and everyday life situations. Syllabus-based 

content is applied in days of out-school activities in order to teach learners that mathematics 

can be used outside of schools, e.g. the topic on measurement. It is an important unit; 

however, it is a unit which can be difficult for learners to grasp. We, the teachers, tried to 

present the topic in a different way. It was our goal to show the learners that applied 

mathematics can be used in the school garden, the school playground, classrooms or the 

canteen. The learners took part in various workshops where they were shown the usefulness 

of mathematics in everyday tasks. Different approaches, collaborative work, revision of 

familiar terms, acquisition of social skills, socialising, teachers and learners acquiring new 

experience – these are just some of the concepts that describe our science day. It was our goal 

to make the learners internalize their knowledge, i.e. so the learners will be able to use specific 

mathematical concepts in everyday life and not just at school. 

Key words: applied mathematics, science day, measurement  
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1 Naredimo matematiko uporabno 

Z matematiko se srečamo zelo zgodaj, že pred vstopom v šolo. Z malim otrokom nenehno 

preštevamo, štejemo prste, stopnice, korake … Igramo se, sestavljamo kocke, zlagamo 

predmete v škatlico glede na obliko in velikost. Vse to delamo rutinsko, ne da bi razmišljali o 

matematiki. Ko pridemo v šolo, se naučimo nekih postopkov, pravil in starejši kot smo, večjo 

količino znanja o določenem predmetu imamo. Hkrati se nam lahko zgodi, da nas ravno 

pridobljeno znanje obremenjuje, saj preveč razmišljamo o usvojenih postopkih in premalo 

razmišljamo logično. Da se znanje pridobiva na drugačne načine, ne le frontalno, vemo vsi. 

Vemo tudi, kako prijeten je občutek, kadar nam uspe učence motivirati, jih popeljati po 

drugačni poti do izbranega cilja, sploh če učenci pri tem uživajo in cilje usvojijo. Še več, če si 

jih zapomnijo, kot rečemo »za vedno«. Naravoslovni dnevi, kot ena izmed oblik dnevov 

dejavnosti, so idealni za drugačen način pridobivanja znanja. V programu osnovne šole so 

naravoslovni dnevi opisani takole: »Učenke in učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in 

poglabljajo teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom, in ga povezujejo v nove 

kombinacije. Dejavnosti jih spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, omogočajo 

uporabo znanja ter spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela.« (Dnevi 

dejavnosti, 1998, 2). Torej, spodbujajo ustvarjalnost, pri čemer naj bi učenci razvijali spretnosti 

in samostojno reševali zastavljene probleme. Patersonova pravi: »Z ustvarjalnostjo postane 

enoličnost privlačna.« (Paterson, 2003, 65) Ustvarjalen način dela se krepko razlikuje od 

frontalnega podajanja znanja na eni, pa tudi od dela z IKT na drugi strani. Dnevi dejavnosti, ki 

so vsebinsko pestri, spodbujajo učence k drugačnemu pristopu reševanja problemov. Prisotno 

je sodelovalno delo, aktivno sodelovanje posameznika, nenazadnje pa učenci na tak način 

pridobivajo socialne veščine. To je še posebej pomembno v današnjem vse pogostejšem 

virtualnem svetu mladostnikov. 

Učni načrti so natrpani in obsežni. Ob preveliki količini učne snovi pogosto zaradi kvantitete 

izgubljamo na kvaliteti pridobljenega znanja pri učencih. Kaj hitro se nam lahko zgodi, da bi 

dejali, tako kot nekoč Milica Bergant: »Ker hočemo na začetku preveč, dobimo na koncu 

osnovne šole premalo.« (Kavkler, 1991, 110) Se vam je že zgodilo, da ste se kot učitelj pri 

pregledu učnega načrta ali učbenika vprašali, če je res vsa ta učna snov potrebna pri vašem 

predmetu, pri številu ur, ki so vam na voljo, v številčnem razredu, v katerem morate poskrbeti 
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še za učence s prilagoditvami in vse ostale učence, ki jim je prav malo mar za vaš predmet? 

Verjetno. Tudi pri učencih prihaja do vprašanj v smislu: »Ja kdaj bom pa to potreboval?!« V 

takih situacijah se spomnim najbolj tipičnih uporabnih stvari iz matematike. Denar, plača, 

položnice – računanje z decimalnimi števili. Znižanje na razprodajah – odstotki. Peka peciva – 

pretvorba merskih enot. Pri svojem delu opažam, da imajo učenci vseskozi težave z učnim 

sklopom merjenje, s pretvorbami merskih enot, z računanjem obsega, ploščine, površine. Tako 

se je porodila ideja za naravoslovni dan v 9. razredu, in sicer na temo merjenje. Pri načrtovanju 

dela smo se učiteljice opirale na standarde znanja za matematiko. Minimalni standardi znanja 

iz šestega razreda, ki se navezujejo na sklop merjenja, so:  

»    -     Oceni, meri primerja količine, 

- zmerjene količine zapiše z decimalnim številom,  

- rešuje naloge, povezane z obsegom in ploščino pravokotnika/kvadrata, 

- reši matematični problem in problem z življenjsko situacijo.« (Prenovljen učni načrt 

za matematiko, 2011, 67) 

Iz 9. razreda pa: »Reši besedilno nalogo z uporabo lastnosti premega sorazmerja.« (Prenovljen 

učni načrt za matematiko, 2011, 69) 

Tako bi učenci pokazali neko temeljno znanje, ki so ga pridobili pri matematiki.  

 

2 Merjenje 

Pred realizacijo naravoslovnega dne smo se medpredmetno povezale z učiteljicami biologije, 

naravoslovja in fizike. Te so povedale, kaj in kako so učenci že delali na to temo pri njihovih 

predmetih. Matematičarke smo cilje prevetrile še po vertikali. Učenci se srečajo s 

pretvarjanjem merskih enot v 2. triadi, nato se znanje v 3. triadi le nadgrajuje. 

Naravoslovni dan smo realizirale nekega sončnega junijskega dne v sklopu 4 delavnic: 

1. delavnica: Kako visoko je drevo? 

2. delavnica: Položimo nove ploščice, 

3. delavnica: Igrarije na igrišču, 

4. delavnica: Tehtamo in merimo. 
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Delavnica št. 1: Kako visoko je drevo? 

Delavnica se je izvajala na šolskem vrtu. Učenci so imeli zvezke in pisalni pribor s seboj, na vrtu 

so jih čakali metri in palice različnih dolžin. Učenci so najprej sami ocenili višino drevesa, ne da 

bi plezali nanj. Potem so predlagali, kako bi določili višino. Dogovorili smo se, da se poslušamo 

in vmes ne prekinjamo, nato bo sledilo konstruktivno argumentiranje. Po slišanem se bo 

skupina odločila za en predlog, po katerem bodo določili višino drevesa. Ideje učencev so bile 

različne. Od zelo dobro zastavljenih do čisto zgrešenih. So pa vse skupine podale predlog, kako 

določiti višino drevesa, s katero so se srečali v 6. razredu pri naravoslovju. 

 

  

Slika 1 in 2: Postopek določanja višine drevesa z metrsko palico 

 (Osebni arhiv) 

 

Pred drevo postavimo metrsko palico. Oddaljimo se od drevesa tako, da s prsti zajamemo 

palico (1 m). Razdaljo prenašamo po drevesu do vrha. Tako približno določimo višino drevesa. 

Drugi način je že vseboval merjenje. 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 596 
 

  

Slika 3 in 4: Postopek določanja višine drevesa s svinčnikom  

(Osebni arhiv) 

Učenec se je oddaljil od drevesa tako, da se je višina svinčnika prekrila z višino drevesa. 

Svinčnik je ob vznožju samo zavrtel proti tlom. Drug učenec je označil mesto, do katerega je 

segal svinčnik, in potrebno je bilo samo še izmeriti razdaljo po tleh. Višino drevesa smo spet 

približno določili. 

Tretji način je bil matematični postopek z uporabo razmerij, ki smo se ga naučili v 9. razredu. 

Razmerje višine drevesa proti dolžini sence drevesa je enako razmerju višine palice proti 

dolžini sence palice, merjene ob istem času. Za lažje delo smo meritev izvedli z metrsko palico. 

 

  

Slika 5 in 6: Slika predmeta in njegove sence  

(Osebni arhiv) 
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Zapičili smo metrsko palico. Ob istem času smo izmerili dolžino sence palice in dolžino sence 

drevesa. Z računanjem smo določili višino drevesa. 

Po končanih treh postopkih določanja in enem ugibanju smo analizirali delo. Ugotovili smo, da 

je zadnji postopek za določanje višine najbolj natančen. Kljub vsemu pa nam mogoče kdaj v 

naravi prav prideta tudi prva dva postopka, kadar bi radi na hitro določili višino drevesa ali pa 

kakšnega drugega visokega objekta (cerkev, blok …) Vse višine drevesa smo zapisali še z 

različnimi merskimi enotami, pri tem smo povedali, da višino drevesa najpogosteje izrazimo v 

metrih, višino človeka pa v centimetrih. 

Delavnica št. 2: Položimo nove ploščice 

Delavnica se je izvajala v razredu. Učenci so imeli na voljo meter, kalkulator, ploščice različnih 

barv in oblik, opremljene s cenami za 1 m2 oz. komad. Naloga je zahtevala, da učenci 

preračunajo, koliko bi stalo, če na novo položijo ploščice po tleh in na steni, na kateri se nahaja 

umivalnik, v učilnici, v kateri so bili. Cilj naloge je bil, da delajo kot skupina. En drugemu 

pomagajo pri razlagi in računanju, vsi učenci pa morajo na koncu imeti vse zapisano v zvezku. 

Delo učitelja je bilo opazovanje in usmerjanje, po končanem delu pa analiza dela skupaj z 

učenci. Vsaka skupina si je izbrala ploščice, ki so jim bile všeč. 

 

 

Slika 7: Ploščice, opremljene s cenami  

(Osebni arhiv) 

 

Nato so se lotili merjenja dolžine in širine učilnice, stene ter računanja površine tal, stene in 

ploščine ploščice. Lahko so si pomagali s kalkulatorjem. Na koncu so preračunali ceno, dodali 
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1 m2 ploščic, ki smo ga upoštevali za odpad pri rezanju, in dobili znesek. Opažam, da učenci 

radi preračunavajo, koliko neka zadeva stane, saj imajo več izkušenj in opravka z denarjem kot 

s površinami prostorov in zemljišč. Pri tem morajo biti kritični do svojega rezultata. Vedno je 

potrebno preveriti smiselnost izračunanega. Opozarjam jih, da si na začetku poskušajo oceniti, 

koliko bi se za to plačalo in kakšnega zneska ne bi sprejeli kot pravilen odgovor, da na primer 

s končnim rezultatom 4,65 € ne smejo zaključiti. Pri tej nalogi se pokaže natančnost učencev 

pri merjenju, pri pretvorbi enot in medsebojnem sodelovanju. Učenci so dobili navodila, 

potem so samostojno reševali nalogo. Nekatere skupine so celo izbrale različne ploščice, s tem 

so si še malo otežili delo. V kolikor je bilo potrebno, so prejeli usmeritve, delali in računali ter 

zapisovali postopke pa so samostojno kot skupina. Učno sposobnejši učenci so prevzeli 

vodenje, organizacijo dela, pomagali ostalim učencem z razlago in tudi pri zapisovanju. Ena 

skupina me je še posebej presenetila, saj je delo potekalo tako brezhibno, natančno in po 

zastavljenih korakih, kot bi jih vodil učitelj. Vodenje je prevzel učenec, ki je poleg tega, da je 

učno zelo sposoben, v razredu tudi priljubljen. In tu so se pokazale še njegove odlične 

sposobnosti vodje. Bil je pravi inštruktor ostalim učencem. 

Delavnica št. 3: Igrarije na igrišču 

Delavnica je potekala na šolskem igrišču. Učenci so imeli na voljo daljše metre, ravnila, barvne 

krede in gobo. Cilj je bil na igrišče narisati 1 dm2 in 1 m2 ter ju pobarvati (na koncu delavnice 

so ju zbrisali), izmeriti dolžino 100 metrov na tekaški progi ter zakoličiti začetek in konec, 

določiti velikost igrišča za košarko in celotnega šolskega igrišča. 

 

 

Slika 8: Del tekaške proge na šolskem igrišču 

(https://osmislinja.si/galerija-slik/?album=5&gallery=131) 

https://osmislinja.si/galerija-slik/?album=5&gallery=131
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Učenci, ki so vidni oz. vizualni tipi, si dosti lažje predstavljajo, kaj pomeni 1 m2, če ga narišejo 

na tla in pobarvajo. In sedaj tudi vidijo, da potrebujemo 100 dm2 za 1 m2. Pri uvajanju enot za 

površino v 6. razredu smo si v zvezke risali 1 dm2, 1cm2 in 1 mm2, čeprav bi mogoče kdo rekel, 

da je škoda časa, ki ga učenci porabijo za risanje in bi jim raje dali kopije. V tej delavnici so 

učenci zelo radi delali, mogoče tudi zato, ker so bili na igrišču, igrišče pa povezujejo s 

sproščenostjo, pa tudi same naloge niso bile prezahtevne. 

Delavnica št. 4: Tehtamo in merimo 

Delavnica se je izvajala v učilnici za gospodinjstvo. Učence je pričakal delovni list ter sestavine, 

ki jih potrebujemo v kuhinji, tehtnica in merilni vrči. Učenci so tokrat reševali delovne liste v 

parih, ob koncu ure je sledil skupni pregled. Napisan so imeli potek dneva z devetošolko Mojco, 

in sicer kaj vse je počela. Med delom so posamezno prihajali k učiteljici, vlekli list, na katerem 

so bile zapisane tri stvari, ki so jih morali stehtati ali nameriti. 

(npr. list št. 1: 2,5 dl vode; 26 dag ostre moke; 0,2 kg sladkorja) 

 

 

Slika 9: Tehtanje moke  

(Osebni arhiv) 

 

Zanimivo se mi je zdelo, da večina otrok tovrstnih izkušenj s tehtanjem in merjenjem nima 

od doma. 

Kljub tremi nekaterih učencev so ob pomoči učiteljice vsi učenci uspešno poiskali dane 

sestavine in jih namerili. 
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Izsek z delovnega lista: 

Pazljivo preberi zgodbico o devetošolki Mojci in odgovori na vprašanja ali dopolni povedi. 

Mojca Novak je stara 14 let. Meri 1,53 m in tehta 42 000 g. V šolo se vozi z avtobusom, saj ima 

do šole kar 4 200 000 mm. Rada hodi v planine. Poleti je bila na Triglavu, ki je visok 28 640 dm. 

Mojca ima mlajšega brata Tima, ki je visok 0,00125 km. Delita si sobo, ki meri 854 dm2. Doma 

imajo kmetijo, ki meri 124 000 m2. Letos so pridelali 3615 kg krompirja in 7,2 toni koruze. Mojca 

najraje je pire krompir in pije breskov sok. Na dan spije približno 4 dl tega soka. Izračunala je, 

da bi ga v celem letu tako spila približno 1,5 hl. 

1. Mojca je visoka _________ cm in tehta _________kg. 

2. Kateri razred obiskuje Mojca? _____________________________________________ 

3. Koliko km ima Mojca do šole in nazaj? ______________________________________ 

4. Na katero goro se je poleti povzpela Mojca in koliko metrov je visoka ta gora? 

_____________________________________________________________________ 

5. Kako je ime njenemu bratu in koliko metrov meri v višino? ______________________ 

6. Koliko m2 manjka njuni sobi, da bi bila površina 10 m2? 

_____________________________________________________________________ 

7. Koliko ton krompirja so pridelali Novakovi? __________________________________ 

8. In koliko kg koruze? _____________________________________________________ 

9. Katera je najpomembnejša sestavina za pripravo Mojčine najljubše jedi? __________ 

10. Koliko litrov soka bi Mojca spila v celem letu? ________________________________ 

 

Učencem se je najprej zdel delovni list enostaven, celo prelahek, vendar so med samim 

reševanjem kmalu ugotovili, da morajo kar dobro pobrskati po spominu in si priklicati znanje 

o pretvarjanju merskih enot. Ključnega pomena je bila tudi bralna pismenost. Zavita vprašanja, 

a vsi odgovori dosegljivi v besedilu. To so bile malce netipične matematične naloge, nekatere 

povzete po principu NPZ. 

 

3 Analiza dela 

Izkušnje, ki jih učenci pridobivajo pri predmetu, so pomembne, kadar želimo trajnostno 

znanje. Praktičen del, naloge, povezane z življenjskimi situacijami, in izveden naravoslovni dan 
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lahko ocenim kot uspešen. Učiteljice, ki smo izvajale delavnice, smo bile zadovoljne in smo 

naredile analizo dela. Pri vsaki delavnici smo zapisale opažanja, pripombe in napotke za 

naslednjič. Učence na takšnih dnevih dejavnosti spoznavaš še z druge plati. Nekateri se 

ojunačijo, spregovorijo, spet drugi otrpnejo in se povlečejo nazaj. Učenci se pokažejo še v 

drugačni luči. Pomembno je, da posameznika, ki se opogumi in končno poda ideje pred 

ostalimi, z nehotenim ignoriranjem ne izgubiš. Ne izgubiš njegovega zaupanja in zanimanja. 

Refleksijo smo naredili še pri pouku matematike. Tudi učencem so bile izvedene delavnice 

všeč. Seveda se najdejo posamezniki, ki so rekli, da jim ni bilo všeč, a tem tudi frontalni pouk 

ni všeč. Analizirali smo delo skupaj z učenci in opravili samovrednotenje, ki so ga že vajeni, saj 

gre dejansko za elemente formativnega spremljanja. Vsak je ocenil način in vsebino dela. 

Vsako delavnico so opredelili od 1 do 5, napisali pozitivne in negativne strani takšnega načina 

dela in vsebine nalog, potem sta sledili še dve vprašanji. Največ učencev je ocenilo delavnice s 

4. Pri pozitivnih stvareh so povedali: pouk izven učilnice, gibanje na svežem zraku, zanimive 

naloge, risanje, sodelovanje s sošolci, delo v skupini. Pri negativnih pa: delo v skupini, 

sodelovanje s sošolci, prezahtevne naloge, premalo časa. Na vprašanje, koliko meri šolsko 

igrišče, je 88 % učencev odgovorilo pravilno. Na vprašanje, če bi znali določiti višino drevesa, 

pa so vsi odgovorili, da bi znali. Torej smo se nekaj le naučili. Sicer smo pa ljudje individumi. 

Kar je mogoče nekomu všeč, je ravno drugemu odbijajoče in obratno. Mogoče pa je kakšen 

učenec našel svoje močno področje. Lahko da je dober vodja, spreten pri merjenju, dober 

opazovalec … Ali pa se bo doma ojunačil in spekel pecivo po receptu, ki ga je našel na delovnem 

listu v delavnici št. 4. 
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Povzetek 

Učenje in poučevanje potekata na različne načine, z različnimi metodami in pristopi. V prvem 

delu prispevka so predstavljena teoretična izhodišča učenja, didaktična načela, odprti in 

problemski pouk, dotaknili smo se interesnih dejavnosti, pri katerih lažje oz. pogosteje 

izvajamo obe vrsti poučevanja. S predstavitvijo simulacije volitev ter predstavitvijo in 

soočenjem kandidatov pri interesni dejavnosti smo prišli do zaključka, da sta odprti in 

problemski pouk ustrezna načina pridobivanja znanja, ki dijake pripravljata na vseživljenjsko 

učenje. Primerna sta za redni pouk, še bolj pa za ciljno naravnane interesne dejavnosti, saj se 

dijaki aktivno vključujejo v timsko delo, pridobivajo socialne in druge veščine ter spretnosti, 

pri prepletu vseh dejavnosti pa morajo biti fleksibilni in hitro odzivni – odprti, kot mora biti za 

hitre spremembe odprt tudi učitelj. 

 

Ključne besede: odprti pouk, problemski pouk, interesne dejavnosti, vseživljenjsko učenje 

 

 

Abstract 

Learning and teaching are done in different ways, using different methods and approaches. 

The first part of this paper presents the theoretical principles of learning, didactic principles, 

open class and problem-based learning. We have also mentioned extracurricular activities, 

where both types of teaching are easier and more often implemented. By presenting the 

election simulation and confrontation of candidates during extracurricular activity we have 

come to the conclusion that open class and problem-based learning are appropriate ways of 

acquiring knowledge that enable students for lifelong learning. They are appropriate for 

regular lessons, and even more for goal-oriented extracurricular activities, since students are 

actively involved in team work, acquiring social and other skills, and in the intertwining of all 

activities they need to be flexible and responsive - open, just like the teacher has to be open 

for quick changes. 

 

Key words: open class, problem-based learning, extracurricular activities, lifelong learning 
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1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi 

izhodišči 

Učenje poteka med poukom in pri interesnih dejavnostih. Pojem pouk zajema tri enakovredne 

osnovne dejavnosti: poučevanje, učenje in vzgajanje in vključuje dejavnosti učitelja in dijakov. 

Pri pouku moramo upoštevati mnogo dejavnikov: učno vsebino, stanje dijakov (individualne 

dispozicije, izkušnje, motiviranost, odnos do učenja), situacijo (kraj, čas, socialni odnosi, urnik), 

akcijske učne oblike in metode, pa seveda tudi učitelja. Učenje je lahko naravno in poteka na 

osnovi notranjih potreb človeka ali pa šolsko učenje oz. poučevanje. Namen poučevanja je 

spodbujati dijake k samostojnemu in ustvarjalnem učenju. Izobraževanje izven rednih ur 

pouka vključuje drugačne dejavnosti, je manj zahtevno, običajno bolj praktično, rezultat so 

spretnosti in navade. (Hauptman, 2012, 8) 

Šola in pouk sta del družbe, odvisna od določenega časa in prostora, sicer bi bila neživljenjska. 

Didaktična načela so se spreminjala zaradi družbeno-ekonomskih potreb ter kulturnega in 

političnega življenja znotraj neke dobe, poleg tega pa nanje vpliva znanstveni razvoj didaktike 

in drugih z vzgojo in psihologijo povezanih ved. Načela primernosti, nazornosti, aktivnosti, 

življenjske bližine in trajnosti ostajajo skozi zgodovino stalnica in prinašajo najboljše rezultate. 

(Hauptman, 2012, 10) 

V sodobnem času se je spremenil način pouka, saj so dijaki vedno aktivnejši kreatorji usvajanja 

učne snovi, učitelj pa le pripravlja okoliščine, iz katerih samostojno usvajajo znanje. Tak način 

pouka je odprti pouk. »Zanj je značilno, da se učnih ciljev, vsebin in metod ne oklepa 

okostenelo, da je usmerjen na učence, diferenciran in individualiziran, da omogoča učencem 

učno anticipiranje in participiranje, da se navezuje na življenje lokalne skupnosti.« (Strmčnik, 

2003, 85) Učne strategije, značilne za odprti pouk, so: odkrivajoči, raziskovalni, projektni, 

problemski, delovno oz. ravnanjsko orientirani, izkustveno usmerjeni, programirani in timski 

pouk. 

Problemskost pouka pripravlja dijake na samostojno življenje v odrasli dobi. Temelji na 

ustvarjalnem in samostojnem iskanju, odkrivanju in raziskovanju. (211) Treba ga je prilagajati 

namenu pouka in zmožnostim dijakov. Bistvo problemskosti je zapletenost, težavnost, 

kompleksnost, protislovnost. Vloga učitelja je približati problemske situacije dijakom tako, da 

jih preoblikuje, predvidi potek reševanja, postavi naloge, predvidi težja mesta, predznanje in 
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vire. Za problemski pouk razen metode reševanja problemov ne obstaja posebna metoda. 

Najpogostejša je metoda razlaganja, ki mora biti jasno strukturirana, sistematična, razvojna, 

dijaki pa morajo imeti možnost aktivno sodelovati. Za reševanje problemov so potrebne 

določene sposobnosti: splošna inteligenca, fleksibilnosti in kritičnost mišljenja, divergentna 

ustvarjalnost, sposobnost predvidevanja, samostojna raba učnih virov, kavzalno in 

problemsko dojemanje stvarnosti. Poleg teh pa na reševanje problemov vplivajo tudi 

posamezne osebnostne lastnosti, kot so: samokontrola, samozavest, vztrajnost, vedoželjnost, 

odprtost do idej, konstruktivni dvom itd. (215) 

Učne metode so: metoda razlage in referata, prikazovanja, razgovora, razprave, 

opazovanja/zaznavanja/občutenja, viharjenje možganov, delo s 

slikami/zemljevidi/fotografijami, stena z listki, pridobivanje rezultatov/vzorcev, mešane 

skupine, naključno oblikovane skupine, bilanca uspeha, vrednotenje dela, debata, diskusija, 

panel diskusija, študija primera in igra vlog. 

Osrednje mesto v izobraževalnem procesu imajo metode obravnave nove snovi: metoda 

razlage, predavanja, razgovora, uporabe besedil, prikazovanja, primera, problema. 

Interesne dejavnosti predstavljajo pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira 

zunaj šolskega pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočila odkrivanje in 

razvijanje učenčevih interesov in učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala 

za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. 

Namen interesnih dejavnosti je razvijati interesna področja učencev s poudarkom na kakovosti 

izvedbe, ki se udejanja ob aktivnostih vseh, ki so vključeni v proces. Poudarjen je razvoj na 

učnem in socialnem področju, pri čemer učenci razvijajo produktivno mišljenje in so celostno, 

miselno in čustveno aktivni. Izpostavljena je svetovalna vloga mentorjev, ki s sodobnimi 

oblikami in metodami dela omogočajo učencem soustvarjanje programov posameznih 

interesnih dejavnosti in posledično pridobivanje novih znanj. V okviru interesnih dejavnosti 

lahko učenci poglabljajo in nadgrajujejo vsebine šolskega kurikula in spoznavajo nepredpisane 

vsebine. (Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo, 2008, 5) 

Načela interesnih dejavnosti so: načelo dijakovega interesa, prostovoljnosti, soustvarjanja, 

prehajanja, vseživljenjskosti, povezovanja, sodelovanja in (samo)vrednotenja. (Interesne 

dejavnosti za devetletno osnovno šolo, 2008, 7-8) 
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Pri izvajanju pouka, predvsem pa pri interesnih dejavnostih, mentorji upoštevajo načelo 

ekonomičnosti, ki pravi, »da se z minimalnimi močmi, sredstvi in časom doseže optimalen 

učinek«, in racionalnosti, ki prinaša »na znanstveni podlagi stalno izboljševanje vzgojno-

izobraževalnih procesov, katerih namen je optimalni učni in siceršnji razvoj učencev ob 

pedagoško-ekonomičnem angažiranju njihove energije, razpoložljivega časa in sredstev«. 

(Blažić et al., 2003, 204) 

 

Slika 1: Sodelujoči na soočenju  

(Osebni arhiv) 

 

2 Predstavitev in soočenje kandidatov ter simulacija 

evropskih volitev 

V šol. l. 2018/19 smo razpisali interesno dejavnost (program) Šola ambasadorka Evropskega 

parlamenta. Program smo poznali in vanj so bili vključeni dijaki, ki jih zanimajo evropske 

vsebine. Dobili smo nalogo pripraviti dogodek ob dnevu Evrope. Aktualne in bližajoče se 

evropske parlamentarne volitve so nas pripeljale do zamisli, da bi predstavili politične 

skupine, ki bodo kandidirale na volitvah 23.-26. 5. 2019, in soočili njihove kandidate. 

Vključena sva bila dva mentorja, ki sva najprej osnutek ideje predstavila dijakom (podala 

informacije), potem pa smo skozi debato in viharjenje možganov idejo dodelali. Priprave so 

vključevale informiranje preko e-pošte in redna srečanja, na katerih smo izmenjevali 

informacije, delili naloge, določali roke izvedbe, se usmerjali in usklajevali. 

Zadolžitve in zadolženi: 

- dijak: voditelj pripravil ustrezno besedilo in vodil ves dogodek 
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- dijak: vodja/moderator soočenja kandidatov pripravil ustrezna vprašanja, vodil 

soočenje in pripravil učinkovit zaključni govor 

- dijak: za vsakega kandidata pripravil diapozitiv in volilni plakat, plakat - vabilo 

- dijakinja: priprava okrožnice/vabilo na volitve 

- dijakinji: fotografiranje kandidatov v studiu 

- dijaki: 10 dijakom smo naključno izbrali/določili politično skupino, ki se ni nujno 

ujemala z njihovim osebnim prepričanjem. Dijaki so bili iz različnih oddelkov, en 

kandidat je bil gimnazijec. Pripravili so enominutne predstavitve vsak svoje skupine 

(prosto so govorili), vstavili ustrezno besedilo na svoj diapozitiv, izbrali geslo svoje 

politične skupine, se pripravili na vprašanja, ki jim bodo postavljena na soočenju. 

Odgovarjali so v skladu s smernicami svoje politične skupine – igranje vlog. Pomislili so 

na primerna oblačila in bonton na dogodku: poslovna oblačila, vljudnost, spoštljivost 

do sogovorcev z drugačnim prepričanjem, rokovanje po soočenju … 

- dijak: zaigral evropsko himno 

- dijakinja: fotografiranje dogodka in volitev 

- dijaki in mentorja: snemanje dogodka in priprava prispevka za šolsko spletno televizijo 

- dijaki: priprava prostora za soočenje in volilnih panojev 

- občinstvo: povabljeni dijaki in učitelji, omejeni smo bili s prostorom 

- mentorja: usmerjanje in nadzor, prenos informacij, določanje rokov, bonton, 

zapovedana oblačila, plakati, tehnična podpora, tiskanje, pridobivanje dijakov …  

 

Slika 2: Soočenje kandidatov  

(Osebni arhiv) 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 608 
 

Vzporedno/isti dan (17. 4. 2019) so potekale tudi šolske volitve v EP, na katerih so lahko 

sodelovali vsi dijaki in učitelji. Pripravili smo glasovalne skrinje in glasovalne lističe, potekalo 

je tudi elektronsko glasovanje. 

Zadolžitve in zadolženi: 

- dijakinji: priprava štirih volišč, zastav 

- dijak: priprava glasovalnega lističa (klasičnega in elektronskega) 

- dijak in mentor: na dan volitev od 9. do 13. ure objava glasovalnega lističa na šolski spletni 

strani 

- dijaki: preštevanje glasov, priprava rezultatov za okrožnico in evropsko drevo – 

vrednotenje šolskih volitev 

- volivci: vsi dijaki od 15 let naprej in učitelji/zaposleni 

- mentorja: pomoč, usmerjanje, tehnična podpora, nadzor … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Priprava televizijskega prispevka po soočenju  

                              (Osebni arhiv) 

                                                                                                              Slika 4: Kandidat pri volilni                        

                                                                                                            skrinjici pred plakatom 

                                                                                                        (Osebni arhiv) 
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3 Zaključek 

Pri interesnih dejavnostih lahko dijaki razvijajo spretnosti in veščine ter pridobijo znanje oz. 

informacije, ki jih pri pouku običajno ne morejo, kar se je pokazalo pri pripravi volitev ter pri 

predstavitvi in soočenju kandidatov za evropske volitve. 

Učenje je potekalo predvsem praktično, dijaki so pridobivali in nadgrajevali spretnosti in se 

vključevali v nove socialne situacije. Metoda odprtega pouka s problemskim učenjem se je 

izkazala kot zelo pozitivna izkušnja, pri kateri so dijaki sproščeno sodelovali v raziskovalnem, 

projektnem, problemskem in predvsem aktivnem timsko usmerjenem participiranju oz. 

vključevanju v širšo družbeno skupnost (Evropska unija), hkrati s tem pa so širili svoje znanje 

na področju aktivnega državljanstva. Največ so dijaki pridobili pri samostojnem in 

ustvarjalnem vključevanju med viharjenjem možganov in igro vlog. Vse v zvezi z volitvami so 

po smernicah mentorjev odgovorno pripravili dijaki, vsi so bili aktivni, saj so se zavedali, da je 

končni rezultat odvisen od vseh članov skupine. Prav tako so morali pokazati veliko mero 

fleksibilnosti/prilagodljivosti, saj na soočenju niso mogli predvideti odgovorov 

protikandidatov, kljub temu da so vnaprej prejeli vprašanja. 

Dogodek je bil, od prvotne zamisli do zaključnega vrednotenja, veliko kompleksnejši, kot smo 

na začetku predvideli, saj smo vključili več udeležencev in izvedli več aktivnosti. Pri izbiri 

kandidatov za politične skupine smo skušali slediti enakopravnosti po spolu, kar nam ni najbolj 

uspelo, saj smo pridobili le dve kandidatki in osem kandidatov. Izogibali smo se političnemu 

nagovarjanju/favoriziranju ene skupine. 

Elektronsko glasovanje žal ni doseglo visokega števila volivcev, čeprav smo ravno tam 

pričakovali največ glasov. Ugotovili smo, da prinese osebni stik/nagovor višji rezultat in da je 

retorično najmočnejši kandidat dobil največ glasov. 

Pozabiti ne smemo tudi na okoliščine izvajanja interesnih dejavnosti, ki potekajo ob pouku in 

je zato zelo pomembno, da so dijaki ustrezno motivirani. Težavo predstavlja čas, namenjen 

srečanjem. Pri usklajevanju urnikov in prevozov smo morali biti ekonomični in racionalni, da 

smo lahko čim bolje in pravočasno izpeljali zastavljene naloge. 
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Predstavitev in soočenje kandidatov je bil enkratni dogodek brez generalke, kar je značilno za 

večino šolskih prireditev. Po vrednotenju bi bilo smiselno dogodek ponoviti in kakšno stvar 

izboljšati. 

Vsekakor je z odprtim in problemskim poukom smiselno nadaljevati in ga vključevati v redni 

pouk, predvsem pa v ciljno usmerjene interesne dejavnosti. Če dijaki vidijo pred seboj cilj, za 

katerega se je vredno potruditi, napnejo vse sile, da do njega pridejo, v nasprotnem primeru 

naprezanje učitelja s posebnimi strategijami poučevanja in učnimi metodami ne prinese 

želenega rezultata. Odprti pouk zahteva tudi odprtega učitelja. 
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5 Priloga 

Priloga 1: Vprašanja na soočenju 

1. (Vprašanje za PES in LEFT) G. Prah in g. Fajs, vajini stranki se med drugim zavzemata tudi 

za enakost med moškim in žensko. Kaj pa ostalih 76 spolov? Kaj boste storili za njih? 

2.  (Vprašanje za ALDE, PES in PDE/EDP) G. Trnovšek, g. Prah in g. Dokler Papler, programi 

vaših strank so si tako podobni, da bi se lahko povezali v plagiatsko stranko, vaš predsednik 

pa bi postal Boris Kobal. Zakaj niste šli na evropske volitve s skupno listo? Na takšen način 

bi se izognili drobljenju glasov. 

3.  (Vprašanje za Greens in EFA) G. Stojimirovič in ga. Dobovšek, ali lahko volivci glede na 

imeni vajinih strank pričakujejo legalizacijo marihuane? Glede na vajine rdeče oči, bi si upal 

trditi, da ja. 

4.  (Vprašanje za ECR) Ga. Špan, vi vodite Stranko konzerv in … pardon, konzervativcev in 

reformatorjev. Vaša stranka ima takšno ime, da Primož Trubar v tem trenutku podpisuje 

vstopno izjavo. Pred kratkim so evropski poslanci potrdili razvpit člen 13, ki med drugim 

omejuje objavljanje JazJazov na spletu. Kaj si mislite o tem, glede na to, da vaša stranka ne 

podpira cenzure interneta? 

5.  (Vprašanje za ENF) G. Majcenović, vaša stranka je znana predvsem po evroskepticizmu, 

ostri protimigrantski retoriki in nasprotovanju skupnosti LGBTQ+P. Prejšnje stoletje je 

klicalo, da bi rado svoje razmišljanje nazaj. Zakaj ne verjamete v Evropsko unijo? 

6.  (Vprašanje za EPP) G. Udovč, Evropska ljudska stranka je trenutno največja stranka v 

evropskem parlamentu. Član ELS je tudi predsednik evropske komisije Jean-Claude 

Juncker, ki je s svojim vedenjem že večkrat dokazal, da je pijanec. Kako to, da vas ni nič 

sram?  

7.  (Vprašanje za ECPM) G. Voga, kar se tiče vašega obraza, vam še Bog ne more pomagat. 

Kako pa vam bo Bog pomagal pri doseganju vaših ciljev? 
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Povzetek 

Računalništvo je v zadnjih nekaj desetletjih najhitreje razvijajoča se znanost, zato je zelo 

zanimiva za mladino in izobraževalne ustanove. Hitrost razvoja narekuje neprestano sledenje 

in prilagajanje vsebin v učnem procesu, da bi lahko zagotovili učečim najsodobnejša znanja. 

Pri tem se soočamo z različnimi težavami kot so uvajanje sodobnih tehnologij, izobraževanje 

kadra, prilagajanje in uvajanje novih učnih metod, kar se v ustanovah formalnega 

izobraževanja zelo pogosto odraža z dodatnimi stroški, nemalokrat pa tudi s pomanjkanjem 

ustreznih kadrov. Kako vse to uskladiti in pri tem zadovoljiti tudi potrebe gospodarstva po 

ustrezno izobraženem kadru, ki bo razvijal nove tehnologije, je velik izziv za šolstvo sodobnega 

časa. Dodatno težavo predstavlja še Mooreov zakon, po katerem tehnologija »zastari« v 18 

mesecih, formalno izobraževanje pa traja veliko dlje. 

 

Ključne besede: šolski sistem, tehnologija, kompetence, kognitivna inteligenca 

 

 

Abstract 

Computer science has been the fastest growing science in the last few decades and is of great 

interest to young people and educational institutions. The pace of development requires the 

continuous monitoring and adaptation of content in the learning process in order to provide 

students with state-of-the-art knowledge. We face various problems, such as the introduction 

of modern technologies, staff training, adaptation and the introduction of new teaching 

methods, which is often reflected in formal education institutions at an additional cost, and 

often by a lack of suitable staff. How to reconcile all this while also meeting the needs of the 

economy for a properly educated staff who will develop new technologies is a great challenge 

for modern-day education. An additional problem is Moore's Law, according to which 

technology »becomes obsolete« in 18 months but formal education takes much longer. 

 

Key words: school system, technology, competencies, cognitive intelligence 
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1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi 

izhodišči 

Sistem poučevanja in pridobivanja znanja je v šolstvu praviloma zelo tog, zasnove pa so iz časa 

Marije Terezije, ki je vpeljala obvezno šolstvo. Zakaj? Ker je že pred toliko leti pametno 

razmišljala in ugotavljala, da ji bodo izobraženi podaniki bolj koristili in bo družba in država 

tako hitreje napredovala. Zato je bilo potrebno ljudem podati osnovno znanje in povzdigniti 

intelektualni nivo vsakega posameznika. To je vsekakor prednost za vsakogar, družbo, kot tudi 

državo. Slednja praviloma izvaja izobraževanje (vsaj pri nas v Sloveniji) z javnim šolskim 

sistemom, ki nekako caplja za svetovnim razvojem znanosti in tehnike. Vsakodnevna nova 

odkritja in nove tehnologije zahtevajo od izobraževalnih ustanov in učiteljev nenehno 

izobraževanje, dopolnjevanje ter vpeljevanje novosti v tekoče izobraževanje. Le tako lahko 

mladi pridobijo tekoča znanja in jih na svoji življenjski poti z nadaljnjim samoizobraževanjem 

še dopolnijo ter podkrepijo z inovativnostjo v svojem delovnem okolju. Temu mora slediti tudi 

učna tehnologija in metode dela, ki so s sodobno tehnologijo povezane. „Sodoben način 

poučevanja temelji na (multi)medijski pismenosti in komunikaciji ter povezovanju in 

sodelovanju, omogoča učinkovitejše izobraževanje ter pridobivanje sodobnih, uporabnih in 

konkurenčnih znanj, veščin in kompetenc, posledično pa tudi poveča motiv mladih za 

izobraževanje.“ (Zakrajšek, 2015) Ravno slednje pa je zaradi precej mačehovskega odnosa 

države do šol oziroma izobraževanja kar velika težava, saj vpeljava novih tehnologij in 

izobraževanje učiteljev praviloma ne sledijo hitrosti razvoja. Kako v takem okolju pripravljati 

in poučevati mlade, ki se bodo na svoji življenjski poti prej ali slej srečali z vso to tehnologijo in 

jo bodo morali znati uporabljati in razvijati? 

Zaradi družbenih sprememb in napredka se spreminjajo tudi generacije učečih. Če je bilo 

nekoč, ko je bilo tudi knjigo dokaj težko dobiti, podajanje znanja v obliki faktografskih 

podatkov, ki jih seveda takrat otroci niso poznali, osnovna metoda poučevanja, so se 

okoliščine poučevanja do današnjega dne močno spremenile. Z dostopnostjo knjig je bilo 

mogoče obilo znanja pridobiti tudi izven šole, s tem pa je postala potreba po širšem podajanju 

znanja v šoli. Za knjigami so se pojavile tudi enciklopedije in leksikoni, ki so mnogim staršem 

pomagali pri »potešitvi radovednosti« svojih malčkov, kot tudi otrokom v šolah, če jih je 

zanimalo kakšno specifično področje. Brskanje za podatki in pridobivanje ustreznih informacij, 
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ki so posameznika zanimale, pa je zahtevalo kar nekaj motivacije, vztrajnosti in časa. Vsakdo 

pa je na ta način lahko pridobil prave informacije, saj so bili v knjigah zapisi preverjenih 

avtorjev in s tem tudi zagotovljeni pravi podatki. Čas je spremenil navade in način dela tudi na 

tem področju. Danes večina (predvsem pa mladi) pristopi k novim tehnologijam, ki uporabljajo 

internet. Preko različnih iskalnikov je mogoče pridobiti različne spletne strani, kjer so želeni 

podatki, le-ti pa so objavljeni »zelo hitro« in ne šele čez čas, kot je bila to praksa nekoč. Vsakdo 

mora le izbrskati informacije, ki jih išče, pri tem pa ni potrebno iskati knjig po knjižnicah. 

Informacije so nam danes tako rekoč vsem na dosegu roke (pametni telefoni), pri tem pa se 

zastavljata dve vprašanji: ali so pravi in ali jih res zna vsak poiskati? Novinarka Sierra Filucci je 

v svojem članku (2017) zapisala, da je potrebno pri vsakem iskanju informacij preveriti, kdo je 

vsebino objavil, ali je bilo tudi kaj izpuščenega… 

Tehnologija nam dandanes omogoča dostop do velike količine podatkov in informacij javnega 

značaja. V preteklosti je bil dostop pogosto nemogoč ali vsaj otežen, saj je bilo potrebno 

prebrskati praviloma veliko literature, da smo lahko našli prave vsebine in podatke. Marsikaj 

se je tudi zelo skrivalo (tudi danes niso vsi podatki javno dostopni), zato so bila nova odkritja 

in spoznanja javnosti pozneje dostopna. Za hitro uvajanje novih tehnologij je hiter dostop do 

najnovejših podatkov velikega pomena in če imamo pri tem še strokovnjake, ki znajo 

pridobljene podatke čim hitreje uporabiti za izdelavo novih produktov, je uspešnost v podjetju 

zagotovljena. Zato je potrebno pri mladih na poti izobraževanja vzpodbuditi zanimanje in jim 

privzgojiti prave kompetence. Te kompetence so združene v kognitivnem količniku (KANG 

Shimi K., 2016) in jim bodo pomagale na poti k uspešni uveljavitvi na delovnem mestu. Kaj 

torej pričakujejo delodajalci od šole? S kakšnimi znanji bodo opremljeni naši dijaki? Kaj 

pričakujejo dijaki pred vpisom v šolo in pred zaključkom šolanja? 

 

2 Opis teme/dejavnosti 

Področje računalništva, na katerem tudi sam delam in poučujem, je v zadnjih 60 letih naredilo 

izreden napredek. To obdobje je pravzaprav življenjski cikel človeka od rojstva pa približno do 

tretjega življenjskega obdobja. Če sledimo razvoju osebe v tem času, lahko ugotovimo, da se 

je oseba rodila v času, ko so bili računalniki le redki in nekaj zelo posebnega (imela so jih le 

redka velika podjetja na zahodu). V času osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja so 
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se pojavili prvi kalkulatorji za pomoč pri računanju. Med študijem na fakulteti pa se pojavijo 

prvi osebni in domači računalniki. Ta oseba še ni imela nobenega osnovnega znanja o tej 

tehnologiji, saj se doslej z njo še ni srečala. In tu se pojavi zanj prvi tehnološki prepad. 

Tehnologija se v naslednjih letih pojavi tudi v njegovem službenem okolju in njena uporaba je 

obvezna. Zato je obvezna tudi »priučitev« za uporabo le-te. Sledijo še prenosni računalniki, 

novi operacijski sistemi, tablice in nenazadnje tudi pametni telefoni. Vseh teh novosti se mora 

ta oseba skozi svoje delo in življenje privaditi in naučiti upravljanja z njimi, saj v toku 

izobraževanja v šoli ni dobila ustreznih znanj, ker tehnologija še ni obstajala. Pa bi zaradi tega 

lahko zatrdili, da ta oseba v šoli ni prejela znanja? Vsekakor ne. Družbeni in tehnološki razvoj 

nas neprestano silita, da sledimo spremembam, novostim in se vsemu temu prilagajamo in 

spopolnjujemo. Če k zgornjemu opisu osebe dodamo še, da bi ta oseba lahko bila učitelj, sicer 

tik pred upokojitvijo, mora kljub temu opraviti svoje delo in prenašati na mlade nova znanja, 

uporabo novih tehnologij in metod dela. 

 

2.1 IKT in pouk 

Pouka računalništva brez IKT si večina najverjetneje ne zna predstavljati. Mogoče bi tako 

učenje lahko primerjal z učenjem vožnje avtomobila, ne da bi sedel za volan. Na srečo ni vse 

tako črno belo. Tudi tu imamo nekaj teorije, pri kateri računalnik ni neobhodno potreben, so 

pa tudi ta znanja pomembna in jih mora vsakdo pridobiti preden lahko začne delati z 

računalnikom. S takimi znanji dobijo dijaki operativne kompetence za delo s tehnologijo, pri 

dijakih naše šole pri poučevanju računalništva pa so te kompetence še bolj osredotočene na 

delovanje programske opreme in pripravo aplikacij za končne uporabnike. Na ta način je 

uporaba IKT smotrno razporejena med urami, pri katerih dijaki uporabljajo IKT in pri katerih 

ne. Uporaba IKT za učitelje računalništva je pri vseh urah dobrodošla, saj nam omogoča poleg 

uporabe klasičnih pristopov k poučevanju tudi neposredno prikazovanje delovanja računalnika 

na aktivnih primerih. Slednji so za dijake velika motivacija, saj lahko v »realnem času« vidijo in 

sodelujejo s predlogi pri reševanju zastavljenih nalog. Slednje jim daje možnost samostojne 

inovativnosti in razmišljanja v različnih smereh. Kljub temu, da vsaka predlagana možnost ne 

privede do prave rešitve, se s tem učijo in pridobivajo izkušnje, kako pristopiti k reševanju, 

priti do prave rešitve in kako preveriti pravilnost rezultata dela. Vse to preizkušati na tabli in 

papirju bi pomenilo izgubo veliko dragocenega časa, hkrati pa bi bilo izobraževanje manj 
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zanimivo in manj motivacijsko. Pri praktičnem delu pa so računalniki ravno njihov glavni 

pripomoček za samostojno reševanje zastavljenih problemov. Tudi tu je potrebna 

diferenciacija pri dijakih, saj se nekateri hitreje znajdejo v okolju. Zato jim je potrebno 

pripraviti naloge, ki jih nekateri rešijo na nižjem, drugi pa na višjem nivoju. Ta razlika je 

najpogosteje posledica predhodne uporabe IKT iz »domačega okolja«. 

Opisane uporabe IKT na vseh področjih izobraževanja seveda ne gre posploševati. Z uporabo 

IKT se otroci najverjetneje nikoli ne bodo naučili dobro in pravilno pisati. Res je, da je današnji 

svet vse bolj usmerjen v digitalizacijo podatkov, a biti pismen je ena izmed temeljnih 

kompetenc, ki jih moramo obvladati. Pri mnogih dijakih je žal že mogoče opaziti, da tipkajo na 

računalnik zelo hitro, pisanje pa jim nikakor ne gre od rok. Tudi jezika se najverjetneje le z IKT 

ne da naučiti, lahko pa je zelo dober pripomoček pri učenju. 

Vsekakor je mogoče z IKT popestriti pouk na vseh področjih izobraževanja, le učitelji morajo 

imeti na razpolago ustrezne vsebine in tehnologijo. Ker pa oboje kar precej stane, je mnogo 

šol »podhranjenih« z opremo in sodobnejše izvajanje pouka zato povsod ni mogoče. 

 

2.2 Znanje ali iskanje 

Vsako živo bitje je ob svojem rojstvu kot nepopisan kos papirja – tabula rasa. Da človek oblikuje 

svojo identiteto in je sposoben živeti v okolju, mora pridobiti vse potrebno znanje in »prazen 

list« popisati z vzorci iz okolice, ki jih posredujejo starši, vrstniki, učitelji in končno vsa družba. 

Med množico podatkov in informacij mora izluščiti svoj nabor, po katerem se vključuje med 

druge ljudi in se od njih hkrati tudi razlikuje. Pridobivanje podatkov ni zgolj zbiranje in 

hranjenje vsega, kar posameznik zazna v svoji okolici, temveč med informacijami, ki 

predstavljajo nova spoznanja ter znanja tudi izbira in presoja. Izobraževanje v šolskih sistemih 

je postavljeno predvsem na temeljih podajanja znanj, ki so vsaj v začetni fazi zelo faktografska. 

To je v določeni meri tudi razumljivo, saj morajo otroci najprej dobiti določeno predstavo o 

tematiki, o kateri se učijo. Nadaljnje izobraževanje pa bi moralo izhajati predvsem iz 

raziskovanja in samostojnega razmišljanja ter iskanja možnosti. Pri tem se odpira veliko 

odgovorov, načinov in rešitev, med katerimi le nekatere privedejo do pravilnih rezultatov. Ker 

se danes v ta namen vse pogosteje uporablja internet, je iskanje odgovorov za rešitev 
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problema pravzaprav deskanje po spletu. Večina dijakov tako z veseljem pokomentira, da 

faktografskih podatkov ni potrebno poznati, saj le-te »striček Google« dobro obvlada. 

Ja, lahko je res ali pa tudi ne. Na spletu lahko danes objavljamo podatke vsi in vse objave niso 

preverjene, če so podatki v njih pravilni. Tako lahko z iskanjem podatkov preko spleta najdemo 

tudi napačne podatke, čeprav smo se iskanja lotili pravilno. To je ena izmed pasti, v katero se 

dijaki pogosto ujamejo, saj pravih iskanih podatkov praviloma niti približno ne poznajo in jih 

zato ne morejo kritično oceniti. Le redki dijaki se odločijo za preverjanje preko več različnih 

spletnih strani, kar izboljša verodostojnost najdenih podatkov. Za tak pristop se praviloma 

odločijo le bolj motivirani dijaki, ki podatkov ne iščejo le iz razloga rešitve naloge, temveč tudi 

zaradi lastnega zanimanja. 

Ali bodo lahko poiskali določene podatke, če o tematiki nimajo določenega predznanja? Kako 

bodo »stričku Googleu« postavili vprašanje oziroma iskalno geslo, če o tematiki nič ne vedo? 

O tem dijaki niti ne razmišljajo. Čeprav na spletu pravi podatki obstajajo, do njih zaradi 

neznanja ne bodo prišli. 

Iz zapisanega je razvidno, da je vsako pridobljeno znanje še kako pomembno. Za uspešno 

delovanje v svojem okolju je pomembno tudi faktografsko znanje, ki pa bi moralo biti ustrezno 

omejeno. Vsa ostala znanja bi morala sloneti predvsem na drugih kompetencah, kot so kritično 

mišljenje, inovativnost, komunikativnost in sodelovanje v timu. Že dobro razviti prvi dve 

kompetenci omogočita posamezniku hitro in praviloma uspešno pridobivanje informacij ter 

njihovo uporabo. Drugi dve bosta vsakomur pripomogli k boljšemu sodelovanju z okolico. 

 

2.3 Pričakovanja in realnost 

Vpis otrok v šolo je za njih velik korak k spoznavanju novega okolja in znanj. Eni se tega koraka 

bolj veselijo, drugi manj. Že tu se pojavi razlika v notranji motivaciji za pridobivanje znanja. Še 

večja težava se pojavi, če starši silijo otroka v določen program, za katerega menijo, da bo zanj 

najprimernejši. Taki otroci imajo pogosto odpor do šole in s tem slabšo uspešnost ter 

nemotiviranost za pridobivanje znanja. Pri tistih, ki imajo vizijo svojega izobraževanja, je 

notranja motivacija zelo visoka. Ali jih v šoli uspemo »obdržati« na tem nivoju? Najpogosteje 

je odgovor ne, saj s seboj prinesejo že veliko predznanja in je za njih novosti in razgibanosti 

premalo. Njihova pričakovanja so najverjetneje večja (to velja praviloma za manjšino), zato se 
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lahko zgodi, da nad šolo tudi nekoliko »obupajo« in se sami posvetijo iskanju znanj, ki jih 

zanimajo. Večina je seveda tistih, ki se prepustijo vodenju v šoli. Ob pogovorih z dijaki imam 

pogosto občutek, da je za njih obiskovanje šole in učenje predvsem nepotrebno in bi ta čas 

raje uporabili za druge aktivnosti, predvsem tiste, ki jih veselijo. Opravljanje šolskih obveznosti 

jim je kar odveč in to je po eni strani tudi razumljivo: obveznosti ljudje praviloma ne 

opravljamo radi. Po drugi strani pa dijaki zelo radi »kopljejo« za raznimi podatki, zgledi in 

navodili, ko je potrebno rešiti določen problem, predvsem, če si ga najdejo sami in ga želijo 

razrešiti. V tako motiviranem delu in učenju je pridobivanje znanja seveda najbolj učinkovito, 

žal pa vseh vsebin ni mogoče podati na tak način. V srednjih strokovnih šolah imamo v zadnjem 

času učitelji vsaj delno možnost vplivati na vsebine, kjer lahko glede na hitre spremembe 

tehnologije vključujemo v izobraževanje tudi slednje v okviru odprtega kurikula. Po naših 

izkušnjah so dijaki v tem delu zelo zadovoljni ter izkazujejo radovednost, interes in tudi zanos 

pri spoznavanju teh vsebin. 

Celotno izobraževanje otrok je seveda namenjeno kasnejšemu uspešnemu vključevanju v 

delovno okolje pri delodajalcih. Za tekoče izvajanje proizvodnega procesa potrebujejo 

ustrezno izobražen kader z vsemi kompetencami, ki jih narekuje prihajajoča industrija 4.0. 

Šolski sistem se le s težavo prilagaja novim potrebam, kar velja tudi za vključevanje prej 

omenjenih kompetenc. Počasi se izboljšuje tudi ta del izobraževanja z več timskega dela in 

samostojnega raziskovanja ter pripravljanja nalog in predstavitev, ki izboljšujejo 

komunikativnost dijakov. Ker smo dokaj majhna država s svojim jezikom, bo potrebno veliko 

narediti tudi na področju obvladovanja tujih jezikov, saj je v poslovnem svetu zelo pomemben 

prvi vtis, le-ta pa je praviloma ravno komunikacija z bodočim partnerjem oziroma stranko. S 

sodelovanjem s podjetji, pri katerih naši dijaki opravljajo PUD, pridobivamo povratne 

informacije o njihovih kompetencah, kot tudi potrebe delodajalcev. V strokovnih aktivih te 

informacije ovrednotimo in poskušamo prilagajati odprti del kurikula. 

 

3 Zaključek 

Sodobne tehnologije nam omogočajo pripravljanje vsebin za različna področja. Z uporabo 

novih metod naredimo pridobivanje znanja s temi vsebinami bolj privlačno. Uvajanje 

tehnologije in usposabljanje izobraževalnega kadra seveda predstavljajo določen strošek. 
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Država žal ne vlaga dovolj sredstev v izobraževanje, čeprav se le-ta lahko zelo hitro povrnejo. 

Mladi izobraženci s svojim znanjem v gospodarstvu dvigujejo tehnološko raven dela, izdelkov 

in storitev, kar se v obliki davkov ponovno pretaka v državno blagajno. Velika slabost hitrega 

tehnološkega razvoja pa je tudi hitro zastaranje tehnologije (Moorov zakon). 

Ta krog je sicer zelo enostavno opisati, v praksi pa se srečamo z mnogimi težavami. Uvajanje 

novih tehnologij v formalno izobraževanje poteka praviloma prepočasi. Pri tem morajo učitelji 

vložiti veliko truda, da pripravijo ustrezne učne pripomočke, e-gradiva, video posnetke in 

vključijo nova znanja v že tako prenatrpane učne programe. Na naši šoli zato pripravljamo 

kompleksne timske naloge, v katerih združujemo znanja iz različnih tehnologij in metod dela, 

predvsem pa spodbujamo kompetence komunikativnosti in sodelovanja. Pri dijakih tehnične 

stroke že namreč vrsto let opažamo, da sta ti dve kompetenci najbolj podhranjeni. 

Mladi se danes srečujejo z novimi tehnologijami že skoraj od prvih korakov v domačem okolju 

kot tudi med vrstniki. Praviloma jim »pripomočke« kupijo starši, ki predstavljajo že starejšo 

generacijo in se z novimi tehnologijami srečujejo sočasno s svojimi otroci. Uporaba sodobnih 

tehnologij prinaša tudi mnogo pasti, ki se jih starši pogosto niti ne zavedajo in jih otrokom ne 

predočijo pravilno ali pa sploh ne. Zato so mladostniki pogosto izpostavljeni različnim 

nevarnostim, predvsem na internetu. 

Dejstvo je, da je tehnološki razvoj vse hitrejši in smo dnevno vedno bolj obkroženi z njo. Pri 

starejših osebah se pogosto pojavlja že problem funkcionalne nepismenosti zaradi 

nepoznavanja tehnologije. Gospodarstvo pa slednjo vse bolj potrebuje iz razvojnega, 

ekološkega kot tudi ekonomskega vidika, zato je učinkovito vključevanje tehnologije v 

izobraževanje nujno. Ali si zna kdo predstavljati, kako bodo Amiši živeli čez 100 let? In kako bi 

živeli mi, če bi opustili vso tehnologijo? 
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Povzetek 

Sodelovalno učenje je ena izmed novejših oblik učenja, ki se v zadnjih letih vedno bolj izvaja v 

svetu in pri nas. Z njim se dopolnjujejo individualne in tekmovalne oblike dela. Ena izmed oblik 

sodelovalnega dela je tudi projektni teden oziroma delo v projektni skupini. Projektni tedni so 

dobra popestritev pouka. Udeleženci v skupini skozi projektno delo spoznajo različne pristope 

in oblike dela, naučijo se pridobivati informacije in iskati gradiva, spoznajo timsko delo in 

drugačen način pridobivanja znanja, pridobijo pa tudi znanja iz vsebin oziroma področij, ki jih 

ni v rednem učnem programu. V prispevku sem predstavila potek projektnega tedna na Srednji 

šoli Ravne na temo reciklaža oziroma odpadno-ponovno uporabno, ko so dijaki iz odpadnega 

materiala ustvarili štiri nove izdelke. Ugotavljam, da imajo mladi radi takšen način dela, saj so 

bolj sproščeni, lažje izrazijo svoje želje, podajo predloge ali povedo svoje mnenje, veliko se 

naučijo in pridobijo izkušnje. 

Ključne besede: sodelovalno učenje, projektni teden, timsko delo, odpadno-ponovno 

uporabno, drugačen način dela, izkušnje 

 

Abstract 

Collaborative learning is one of the newer forms of learning that has been increasingly 

implemented in the world and in our country in recent years. It complements individual and 

competitive forms of work. One of the forms of collaborative work is also the project week or 

work in the project team. Project weeks are a good admiration for the lesson. The participants 

in the group through the project work learn about different approaches and forms of work, 

learn to obtain information and look for materials, learn teamwork and a different way of 

acquiring knowledge, and also acquire knowledge from contents or areas that are not in the 

regular curriculum. In the article, I presented the course of the project week at the High School 

Ravne on the topic of recycling or waste-reusable when students from waste material created 

four new products. I find that young people like this way of working, because they are more 

relaxed, they can easily express their wishes, give suggestions or say their opinions, learn a lot 

and gain experience. 

Key words: collaborative learning, project week, team work, waste-re-used, different way of 

working, experience  
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1 Sodelovalno učenje in njegov pomen 

Pojem sodelovanje se nanaša na skupno delo za doseganje skupnega cilja. Kagan (1985) 

opredeljuje sodelovalno učenje kot delo (učenje) v majhnih skupinah, ki je oblikovano tako, 

da vsak posameznik doseže najboljši učinek pri lastnem učenju, pomaga pa tudi drugim, da 

dosežejo kar najboljše rezultate. Osrednje mesto pri tem ima interakcija v skupini. 

Sodelovalno učenje pozitivno vpliva na spoznavne, čustvene, motivacijske in socialne procese 

udeležencev v skupini. Vendar za sodelovalno učenje ni dovolj, da udeležence razvrstimo v 

skupine in jim naročimo, da delajo skupaj. Treba je upoštevati določena načela, kot so: 

povezanost udeležencev, odgovornost posameznikov za lastno delo in delo celotne skupine, 

obvladovanje osnovnih socialnih veščin za delo v skupini, dajanje jasnih navodil za delo v 

skupini ter spremljanje in analiza dela oziroma procesa učenja v skupini (Marentič Požarnik 

2003). 

V sodelovalnih skupinah mora biti jasno razvidna posameznikova odgovornost in tudi njegov 

prispevek h končnemu rezultatu. Vsak član skupine se nauči prevzemati različne vloge v 

skupini. Od članov skupine se pričakuje, da bodo drug drugemu pomagali in se vzpodbujali pri 

delu. Cilji v sodelovalnih skupinah so usmerjeni k temu, da bi naj vsak član skupine dosegel čim 

boljši rezultat in da bi med seboj imeli dobre odnose. Učitelj je tisti, ki usmerja pozornost 

članov na proces dela v skupini. Udeležencem da možnost, da razpravljajo o tem, kako delajo 

skupaj in kako so pri tem uspešni (Peklaj idr. 2001). 

Različne oblike sodelovalnega učenja se v zadnjih letih vedno bolj izvajajo v svetu in pri nas. Z 

njimi se dopolnjujejo individualne in tekmovalne oblike dela. Ena izmed oblik sodelovalnega 

dela je tudi projektni teden oziroma delo v projektni skupini. 

 

1.1 Projektna skupina 

Projektni tedni so dobra popestritev pouka. Udeleženci v skupini skozi projektno delo spoznajo 

različne pristope in oblike dela, spoznajo uporabo različnih virov informacij, naučijo se 

pridobivati informacije in iskati gradiva, spoznajo timsko delo in drugačen način pridobivan ja 

znanja, pridobijo pa tudi znanja iz vsebin oziroma področij, ki jih ni v rednem učnem programu. 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 625 
 

Na Srednji šoli Ravne izvajamo projektne tedne že od leta 2006 in vse od takrat tudi sama 

aktivno sodelujem pri projektih oziroma sem vsako leto najmanj dvakrat vodja projektne 

skupine. Temo vsakega projektnega tedna določimo na podlagi pobud in izkušenj učiteljev, ki 

skozi vsakdanje delo v šoli pridejo do idej in spoznanj, na katerem področju bi lahko povezali 

teorijo z vsakdanjim življenjem in kako. Projektne tedne izvajamo dvakrat letno in trajajo od 

tri do pet dni. Dijake razdelimo v manjše skupine. V prvih letnikih izberemo splošne teme, kot 

so zdravje, okolje, šport, promet, recikliranje, varnost …, v višjih pa so na vrsti strokovne teme 

v obliki praktičnih projektov. Eden izmed projektov, ki ga bom predstavila v prispevku, se je 

navezoval na temo reciklaže izdelkov oz. odpadno-ponovno uporabno. 

 

2 Projektni teden na temo reciklaža oziroma odpadno-

ponovno uporabno 

Skozi šolsko leto imamo torej dva projektna tedna, kdaj ju bomo izvajali, pa določi šola v 

letnem delovnem načrtu. Predstavila bom potek projektnega tedna na temo recikliranja. 

Kot mentorica sem prevzela skupino petnajstih dijakov prvega letnika srednjega poklicnega 

izobraževanja, smer avtoserviser, s katerimi smo se odločili, da bomo naše delo osredotočili 

na recikliranje odpadkov oziroma da bomo iz odpadnega materiala ustvarili nekaj, kar bo 

ponovno uporabno. Odpadki in onesnaževanje okolja z njimi so tako zelo prisotni vsepovsod 

okoli nas, da se mi je zdelo smiselno, da se dijaki pobliže seznanijo s tem problemom in da na 

praktičnem primeru vidijo, kako lahko pripomoremo k izboljšanju tega problema, s katerim se 

vsakodnevno srečujemo. Namen recikliranja je, da prihranimo naravne vire in energijo, 

zmanjšamo emisije toplogrednih plinov in deleže odpadkov, omogočamo ponovno uporabo 

surovin, iz njih naredimo nove izdelke ter odpadke pravilno ločimo že na ekološkem otoku 

(zabojniki) ali na zbirnem centru. 

Najprej smo obiskali največji koroški regijski center za odpadke Kocerod, kjer so se dijaki 

seznanili s teoretičnim in praktičnim načinom zbiranja in ločevanja odpadkov. Začetki projekta 

Kocerod segajo v leto 2003, njegove dejavnosti pa so zbiranje in prevažanje komunalnih 

odpadkov, obdelava ali predelava mešanih komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, sortiranje in obdelava ločenih zbranih 

frakcij za predelavo ter demontaža kosovnih odpadkov. 
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Kocerod pokriva 12 občin: 

- Črna na Koroškem 

- Dravograd 

- Mežica 

- Mislinja 

- Muta 

- Podvelka 

- Prevalje 

- Radlje ob Dravi 

- Ravne na Koroškem 

- Ribnica na Pohorju 

- Slovenj Gradec 

- Vuzenica 

 

 

Slika 1: Zbirni center, zgrajen iz večinoma recikliranih materialov  

(Osebni arhiv) 

 

2.1 Odpadno-ponovno uporabno 

Po obisku Koceroda so se dijaki sami preizkusili v reciklaži izdelkov. Razdelili so se v tri skupine. 

Iz odpadnega materiala so ustvarili štiri nove izdelke, in sicer sedež iz odpadnih gum, 

avtomobilsko uro, vijačno skledo ter vetrno turbino. 
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Sam projekt je zahteval predpripravo, načrtovanje, pripravo materiala in izvedbo. Dijaki so 

prevzeli določene naloge: oblikovali so vprašalnik, s katerim so se pripravili na oblikovanje 

izdelka, in sicer so odgovarjali na to, kakšen material bodo uporabili, kakšen je namen izdelka, 

kakšna bo njegova velikost, kako bodo naredili izdelek, katero orodje bodo uporabili pri 

izdelavi, koliko stane material in koliko ljudi potrebujejo za pomoč pri izdelavi. Nato so 

oblikovali idejno skico izdelka, iskali odpadni material na avtoodpadu, z njim oblikovali nov 

izdelek v šolski delavnici in na koncu še predstavili projekt oziroma njihov končni izdelek. 

Najprej so se ukvarjali s teoretičnim delom, potem so prevzeli praktične naloge. Sledili so 

zastavljenim ciljem, saj so teorijo povezali s prakso, bili so precej inovativni, predlagali so tudi 

rešitve, delali so timsko, kar jih je zelo povezalo med seboj. Bili so motivirani, tak način dela 

jim je predstavljal izziv, konkreten izdelek, ki je nastal zaradi njihovega dobrega dela, 

vztrajnosti in marljivosti, pa jim je bil v velik ponos. Če česa niso vedeli, so se posvetovali z 

učiteljem praktičnega pouka, ki jim je svetoval in pomagal pri izdelavi. Iz odpadnega materiala 

so torej nastali štirje novi izdelki. 

 

2.2 Nastajanje ponovno uporabnega 

 

Slika 2: Zbiranje gum za avtosedež 

(Osebni arhiv) 
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Slika 3: Iskanje odpadnega materiala 

(Osebni arhiv) 

Slika 4: Zbiranje odpadnega materiala 

(Osebni arhiv) 

  

Slika 5: Predelava odpadnega materiala 

(Osebni arhiv) 

Slika 6: Predelava odpadnega materiala 

(Osebni arhiv) 

2.3 Ponovna uporaba 

 

Slika 7: Sedež iz odpadnih gum  

(Osebni arhiv) 
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Ko so dijaki material zbrali, so ga sortirali. Po skici, ki so si jo predhodno izrisali, je bilo potrebno 

gume sestaviti na želeno pozicijo, zvrtati luknje ter vstaviti pritrdilne vijake.  

 

 

Slika 8: Avtomobilska ura 

 (Osebni arhiv) 

 

Dijaki so merilni števec razstavili, odstranili neuporabne dele, vstavili urne mehanizme, pritrdili 

kazalce ter ohišje števca sestavili v prvotno obliko. 

 

 

Slika 9: Vijačna skleda  

(Osebni arhiv) 

 

Dijaki so poiskali različne velikosti vijačnih matic ter jih zvarili kos za kosom v obliki sklede po 

MIG-MAG postopku. 
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Slika 10: Vetrna turbina  

(Osebni arhiv) 

 

Dijaki so od avtomobila vzeli napajalni alternator, dobili več odpadnih motornih pokrovov 

avtomobila, iz njega izrezali razvite oblike profilnih lopatic, iz njih izdelali krake rotorja in vse 

tri pritrdili na pogonsko pesto. Nato so preko jermenskega prenosa privijačili alternator. Na 

koncu so dodali še akumulator ter regulacijo električnega toka. 

 

2.4 Dobre in slabe strani drugačnega načina dela 

Projektni teden od učitelja zahteva veliko priprave, iznajdljivosti, znanja, saj mora dijake dovolj 

dobro motivirati, da jim delo postane zanimivo. Zato je treba pripraviti potek dela, različne 

metode dela, multimedijska sredstva … Skratka, delo mora biti čim bolj razgibano in zanimivo. 

Veliko lažje je delati z manjšo skupino dijakov, kjer lahko vsak »pride na svoj račun«, kar 

pomeni, da vsak najde svojo priložnost. Vendar so skupine dostikrat kar številčne, saj je dijakov 

na šoli zelo veliko in je zaradi števila učiteljev treba oblikovati večje skupine. V manjši skupini 

je tudi komunikacija med dijaki lažja, poteka med vsemi udeleženci, kar je v razredu zaradi 

številčnosti, kjer imamo tudi do dvaintrideset dijakov, težje izvedljivo. Opaziti je, da 

medsebojna interakcija poteka na vseh ravneh, dijaki so tudi bolj iskreni, saj delajo na glas, pri 

čemer izražajo svoje občutke, misli in poglede na dogajanje. 
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Ena izmed pozitivnih lastnosti projektnih tednov je ta, da se dijaki srečujejo z različnimi 

področji, ki so velikokrat povezana s praktičnim delom njihovega izobraževanja. Pri tem pa 

usvajajo znanje, ki ga bodo potrebovali v vsakdanjem življenju in delu. 

Se pa kdaj tudi zgodi, da je klima v skupini slaba, da se dijaki nekako ne znajo povezati med 

seboj, se izogibajo zadanim nalogam, niso samostojni, ne znajo pristopiti k problemu. Takrat 

mora učitelj odločno nastopiti, če ne gre drugače, tudi prevzame odgovornost, da se delo in 

naloge opravijo tako, kot so si jih dijaki in mentor zastavili na začetku. Lahko gre tudi za 

finančne težave, če smo šli v izdelavo kakšnega dragega izdelka, ki za po vrhu vsega zahteva 

tudi veliko materiala. V takšnih primerih pa vidimo, da delo v projektnem tednu ni vedno 

vzpodbudno in pozitivno. Vendar je bilo do sedaj takšnih primerov zelo malo, saj gre pri večini 

projektnih skupin za zelo dobro in kvalitetno opravljeno delo. 

 

2.5 Analiza dela, ugotovitve, spoznanja 

Namen projektnih tednov je predvsem drugačen pristop k učenju. Nekateri dijaki ob takšnem 

načinu dela lažje pokažejo svoje sposobnosti. Po navadi se izkažejo tudi tisti dijaki, ki so 

drugače zelo nemotivirani, zato mi je takšen način dela v izziv in sem zanj tudi sama zelo 

motivirana. Moj namen kot vodja projektne skupine ni vedno v izdelavi praktičnega izdelka, 

temveč v širšem usvajanju novih znanj, ki so potrebna in pomembna za njihov poklic. Dijaki 

pridobivajo in iščejo informacije iz različnih virov, vsi morajo biti dejavni, vadijo javno 

nastopanje in si s tem krepijo samozavest. Učijo se delati v skupini, vidijo, kako pomembno je 

spoštovanje dogovorov in spoznavajo delo na terenu. Na tak način postajajo samostojnejši pri 

svojem delu, odgovornejši do sebe in drugih, iznajdljivejši, kadar je to potrebno, domiselni in 

zelo izvirni pri praktičnih nalogah. Ob vsem tem razvijajo sposobnost, da samostojno 

opazujejo, primerjajo, povezujejo in logično sklepajo, najbolj pa to, da samostojno poročajo o 

tem, kar so ustvarili. 

Bistvene prednosti projektnega dela so inovativnost, ustvarjalnost in odprtost, ki vsem 

udeležencem, tako dijakom kot učiteljem, pomenijo nek nov izziv ter vsekakor popestrijo in 

obogatijo šolsko delo. Rečem lahko, da projektno delo v določeni meri celo presega okvire 

pouka. Sicer pa ima učitelj kot mentor skozi celoten potek projektnega dela torej kar zahtevno 

nalogo. Spodbuja in usmerja aktivnost dijakov k zastavljenim ciljem, kar ni tako enostavno in 
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od učitelja zahteva veliko mero angažiranosti ter veliko strokovnega, didaktičnega in 

psihološkega znanja. 

 

3 Zaključek 

Na Srednji šoli Ravne se zelo zavedamo, kako pomembno pri izobraževanju je povezovanje 

teorije s prakso, zato se vsako šolsko leto potrudimo, da izpeljemo dva projektna tedna. V 

sodobni družbi so projekti in projektno delo prisotni tako rekoč na vsakem koraku družbenega, 

poklicnega in tudi zasebnega življenja, zato so izkušnje in znanje, ki jih dijaki pridobijo s 

projektnimi tedni v šoli, dobra popotnica za naprej v življenju. Poudariti moram tudi to, da 

imajo dijaki veliko rajši takšen način dela kot klasični pouk, saj so bolj sproščeni, lažje izražajo 

svoje želje, podajo predloge, povedo svoje mnenje, kar je lahko pri klasičnem pouku večkrat 

težko. Poleg tega se veliko naučijo in pridobijo izkušnje, ki jim bodo kasneje v življenju prišle 

še kako prav. 
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Povzetek 

Pridobivanje znanja je uspešno, če učenec razume, usmerja, spreminja in vrednoti svoj lastni 

proces učenja. Pri tem je zelo pomembna dejavnost učitelja, ki mora ta proces organizirati. 

Učitelj mora za to ustvariti spodbudno in varno učno okolje, uporabiti primerno vsebino, 

težavnost, tempo in učne pripomočke. To predstavlja učiteljem največji izziv, namreč v šolo 

prihajajo generacije, ki ne pristajajo na sedanjost, kot jo prikazujejo starejši. Ne potrebujejo 

pripovedovanja, predavanja o preteklosti, potrebujejo aktivno učenje, ki jih bo čutno, 

spoznavno in čustveno aktiviralo. Danes k temu stremi formativno spremljanje pouka, ki 

postavlja učenje in učenca v središče učnega procesa. V prispevku je kot primer dobre prakse 

prikazan primer medvrstniškega učenja. Gre za metodo aktivnega, sodelovalnega učenja, ki jo 

lahko uporabljamo v vseh fazah poučevanja – pri predstavitvi snovi, utrjevanju znanja, 

preverjanju znanja … Učenci 8. razreda so učili učence 7. razreda. Delo je potekalo v skupinah. 

Potrdilo se je, da sta vrstniška pomoč in delo v skupinah učinkoviti obliki učenja, še posebno 

za učence z učnimi težavami. 

 

Ključne besede: spodbudno in varno učno okolje, medvrstniško učenje, formativno 

spremljanje pouka, delo v skupinah. 

 

Abstract 

The acquisition of knowledge is successful if the learners understand, direct, change and 

evaluate their own learning process. The activity of the teacher who has to organize this 

process is very important. To do this, the teacher must create a stimulating and safe learning 

environment, use appropriate content, difficulty, pace and teaching aids. This is the greatest 

challenge for teachers, because generations that come to school nowadays do not conform to 

the present, as the older ones portray it. They do not need storytelling, lectures on the past, 

they need active learning that will activate them sensually, cognitively and emotionally. Today, 

the formative monitoring of instruction seeks to put learning and the learner in the centre of 

the learning process. This paper gives an illustration of a peer learning as an example of a good 

practice. It is a method of active, collaborative learning that can be used in all phases of 

teaching: presentation, practice, the assessment... 8th grade students taught 7th grade 
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students. Work was done in groups. It has been confirmed that peer support and group work 

are effective forms of learning, especially for students with learning disabilities. 

 

Key words: stimulating and safe learning environment, peer learning, formative follow-up 

lessons, group work.  
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1 Sodobne metode pridobivanja znanja 

Znanje je že danes pozicijska dobrina, zato so vprašanja, povezana z oblikovanjem novega 

znanja, ključna za posameznika in družbo. Brisanje mej med formalnim in drugimi vrstami 

znanja lahko šole spreminja v podjetja za hitro dostavo znanja, kar pa zdaleč ne pomeni 

»prometejskega znanja«. (Barle Lakota, 2007, 239) 

Šolski sistem je danes pred velikim izzivom zaradi nepovezanosti formalnega, teoretičnega 

znanja, ki ga učitelji posredujejo učencem, z vsakdanjim znanjem, ki ga učenci prinesejo v šole. 

Učitelji bi morali odmisliti meje med obema vrstama znanja in najti prenos znanja, s pretiranim 

vztrajanjem na povezovanju npr. znanje jezika z vsakdanjim vedenjem. Tako se morda lahko 

ognemo moči splošnosti, ki jo vsebuje znanje o jeziku. (Muller, 2000, 70) Učencem je formalno 

znanje pogostokrat tuje, daleč od njihovega vsakdanjega življenja. (Muller, 2000, 71) 

Pridobljenega znanja ne znajo osmisliti, zato se formalno znanje kopiči in je neuporabno za 

življenje. 

Od učitelja se tako pričakuje drugačen način poučevanja ter takšne metode in oblike, ki bi bile 

neposredno povezane z življenjskimi situacijami. To pa pomeni, da mora učitelj stopiti iz lupine 

tradicionalnega, frontalnega podajanja snovi in se usmeriti k aktivizaciji procesa učenja, v 

kateri bo učenec v središču učnega procesa. 

Med starejše metode pouka sodijo predavanje, prepisovanje s table, pripovedovanje … V 

začetku 20. stoletja se pojavi projektno in samostojno delo, kar je po šolah aktualno še danes. 

Danes pa se učitelji poslužujejo tako tradicionalnih metod, ko učitelj posreduje informacije, 

učenci poslušajo; metod, ko učitelj posreduje del informacij, določeni del znanja pa morajo 

učenci usvojiti sami (metoda razgovora, razprave, debata, diskusija, metoda opazovanja, 

zaznavanja, občutenja, , igra vlog …) in metod, ko učenci na podlagi ustreznih virov, ob pomoči 

učitelja ali brez pomoči, sami pridejo do informacij, znanja (delo z besedilom, računalnikom, 

metoda viharjenja možganov/burjenja duha (brainstorming), metoda dela s slikami, zemljevidi 

in fotografijami …) 

Učinkovito orodje, ki vodi k boljši kakovosti učenja in poučevanja, je tudi formativno 

spremljanje pouka. Formativno spremljanje v zadnjih letih vzbuja med učitelji veliko 

zanimanje. 
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1.1 Formativno spremljanje pouka 

V zadnjih dvajsetih letih se je zelo povečal interes za uporabo formativnega spremljanja, 

vendar ne kot izoliranega dejavnika, ampak kot nujne sestavine visokokakovostne vzgojno-

izobraževalne prakse. 

Pri formativnem spremljanju pouka gre za proces stalnega spremljanja napredovanja pri 

učenju oziroma preverjanja doseganja ciljev po zastavljenih kriterijih uspešnosti. Učitelj 

prilagaja svoje poučevanje in organizira individualno ali skupinsko delo, učenci pa so drug 

drugemu vir učenja. Učitelj pri tem podpira učence, jih spodbuja, nenehno ugotavlja, kako 

napredujejo, jim daje povratne informacije in usmeritve ter pouk prilagaja izkazanim 

dosežkom in povratnim informacijam, ki jih pridobi od učencev. (Holcar Brunauer, 2017, 6) 

Ključni elementi formativnega spremljanja so: 

 nameni učenja in kriteriji uspešnosti, 

 samovrednotenje, vrstniško vrednotenje, 

 vprašanja v podporo učenju, 

 povratna informacija, dokazi. 

»Bistvo formativnega spremljanja je povratna informacija, ki predstavlja vsako informacijo 

učencu o njegovem delu z namenom izboljšati učenje in znanje. Povratno informacijo učencu 

navadno sporoča učitelj ali vrstnik (vrstniško vrednotenje), lahko pa tudi sam sebi v obliki 

samovrednotenja. Povratna informacija se lahko sporoča v obliki kritičnega prijateljevanja. 

Njen namen je, da učenec prejme uvid v kakovost svojega učenja in znanja, izostri svoje 

doživljanje učenja in védenja.« (Brodnik, 2019, Zavod RS za šolstvo)  

 

1.2 Vrstniška pomoč, sodelovalno učenje 

Vrstniška pomoč sodi v sklop sodelovalnega učenja, ki je učinkovita oblika učenja za 

spodbujanje učne uspešnosti vseh učencev. Gre za obliko pomoči vrstnik vrstniku na različnih 

področjih. Sodelovalno učenje je učenje v manjših skupinah učencev, »v katerih se delo zastavi 

tako, da obstaja med člani skupine pozitivna povezanost, ko skušajo s pomočjo neposredne 

interakcije pri učenju doseči skupen cilj. Pri tem skupinskem delu se ohrani tudi odgovornost 

vsakega posameznega člana skupine.« (Peklaj, 2001, 9) 
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Sodelovalno učenje je učinkovita metoda za povečanje motivacije za učenje, spodbujanje 

socialnih odnosov med učenci ter sprejemanje drugačnosti, različnosti med učenci. Skupine so 

običajno heterogene, sestavljene iz učencev z različnimi učnimi zmožnostmi, predznanji. Vsak 

posameznik prevzema odgovornost za svoje učenje in za znanje drugega člana skupine. Učitelj 

delo v skupini samo opazuje in vanj poseže le, kadar je to nujno potrebno za nadaljevanje dela. 

Oblik sodelovalnega učenja in vrstniške pomoči je veliko. V prispevku bo prikazano delo v 

skupinah, in sicer med učenci 7. in 8. razreda. 

 

2 Osmošolci učijo sedmošolce 

Po izobrazbi sem profesorica slovenščine in sociologije in poučujem v osnovni šoli. Formativno 

spremljanje (FS) sem pričela uvajati v pouk v šolskem letu 2017/2018. Strah, da bo FS zahtevalo 

preveč časa, je bil odveč. Različni učenci potrebujejo za doseganje učnih ciljev različno veliko 

časa, različne metode in oblike dela in predvsem različne načine podajanja znanja. Skupinsko 

delo poznamo, tudi vrstniška pomoč v šolah ni nič novega – vprašanje pa je, ali se učitelji, 

obremenjeni s časom in učnimi načrti, poslužujejo tovrstnih oblik dela. 

Učence 8. razreda, skupino 10 učencev, z boljšimi učnimi sposobnostmi, poučujem 

slovenščino. Že od 6. razreda skupaj načrtujemo namen učenja in kriterije uspešnosti. Učenci 

vedo, da je merilo njihovega znanja znanje samo, ne ocene, zato nenehno ugotavljam njihovo 

predznanje in razumevanje na novo naučenega. Pri tem vedno izhajam iz njihovih izkušenj in 

že pridobljenega znanja in jih s postavljanjem odprtih, problemskih vprašanj spodbujam k 

razmišljanju. Zelo pomembna jim je sprotna povratna informacija – kako napredujem, česa še 

ne znam, kaj še moram utrditi … 

Proti koncu šolskega leta sem prevzela 1 uro nadomeščanja 7. razreda, čeprav sem imela to 

uro na urniku tudi svojo skupino 8. razreda. Brez razmišljanja sem oba razreda združila; v 7. 

razredu je namreč 16 učencev, v 8. pa deset. V 7. razredu prevladujejo učenci z učnimi 

težavami, v skupini 8. razreda pa so učenci, ki so sposobnejši. Tako mlajši kot starejši so vajeni 

dela v skupinah, vajeni sodelovanja, ne tekmovanja. 

Učence sem razporedila v skupine, sestavljene iz 2 učencev 8. razreda in 3 učencev 7. razreda 

– heterogene skupine. Učenci, ki jih poučujem, torej osmošolci, so dobili natančna navodila 
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glede poteka in vsebine aktivnosti. Cilj ure: ponavljanje in utrjevanje besednih vrst in stavčnih 

členov. Osmošolci so morali najprej ugotoviti predznanje sedmošolcev. Na tablo sem napisala 

poved – vodoravno in navpično – poimenovati so morali stavčne člene in besedne vrste. 

Danes    se    bomo    pri    uri    slovenščine    učili    drug    od    drugega. 

se bomo 

pri 

uri 

slovenščine 

učili 

drug 

od 

drugega. 

Osmošolci so ovrednotili znanje sedmošolcev s čustvenimi simboli: 

   

Skupina je nadaljevala z delom glede na ugotovljeno predznanje. Usmerila sem jih z 

vprašalnicami – KDO, KOMU, KAJ, KDAJ, KJE, ZAKAJ, KAKO … – boljše kot je bilo predznanje, 

več vprašalnic so morali uporabiti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci so morali na podlagi vprašalnic tvoriti enostavčno poved, določiti stavčne člene in nato 

še besedne vrste. Ker so osmošolci vajeni tega načina dela, je delo hitro steklo. Sama sem 

samo še opazovala delo in bila nad tempom, resnostjo in odgovornostjo svojih učencev nadvse 
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presenečena. Ne le, da so osmošolci na osnovi svojih izkušenj spoznali, kolikšen napredek so 

dosegli z lastnim delom in trudom, ampak so tudi sami posredovali svoje pridobljeno znanje 

naprej. Sedmošolci pa so z zanimanjem spraševali in sproti utrjevali. Skupine so delovale 

sproščeno, med učenci ni bilo čutiti napetosti ali rivalstva. 

Izkušnje po taki uri so bile izjemne. Oboji so imeli pozitivne izkušnje, kar se je pokazalo pri 

analizi ure. Z osmošolci smo naredili refleksijo ure. Nekateri so ugotovili, da veliko znajo in da 

bi želeli takšno uro še ponoviti, drugi so odkrili, da je težko poučevati druge. Opazili so, da so 

sedmošolcem besedne vrste in stavčni členi težki, da so jim morali najprej pojasniti razlike, 

šele nato so se lotili analize. Sami so ugotovili, da je naporno delati z enim ali več učenci, ki so 

po znanju različni, ki so učno šibkejši, ali pa morda učno nadpovprečni. Nekateri so opazili, da 

so morali večkrat ponoviti navodila, saj mlajši učenci starejših niso upoštevali. To doživetje 

smo skušali prenesti na našo uro: Kakšen sem jaz kot učenec? Kako se počutijo učitelji ob 

meni? Kaj lahko naredim za to, da se bova oba bolje počutila? 

Pri sedmošolcih sem samo preverila občutke. Bili so presenečeni nad znanjem osmošolcev. 

Nekateri so povedali, da so se veliko naučili, predvsem pa utrdili snov na nov, drugačen način. 

Svojega starejšega prijatelja včasih lažje vprašaš, »tako, po domače« in tudi odgovor je 

poenostavljen. Prosili so, da bi takšnih ur bilo več in z učiteljico, ki jih poučuje, sva dogovorjeni, 

da bova naslednje leto izpeljali več podobnih ur. 

 

3 Zaključek 

Pri aktivnih oblikah učenja z vrstniki se vsi učenci učijo hitreje in bolj temeljito. Medvrstniška 

pomoč je za mnoge učence sprejemljivejša, saj se učijo skupaj s svojimi vrstniki, prijatelji. Cilj 

starejšega učenca je, da se nauči poučevanja, sistematične razlage snovi, mlajšega pa, da 

pridobi določeno znanje in učno spretnost, oba učenca pa pridobita ne le znanje, ampak 

izboljšata tudi medsebojni odnos. 

Seveda morajo biti za tovrstno obliko sodelovalnega, medvrstniškega učenja izpolnjeni 

določeni pogoji, namreč kar tako povezati naključno skupino ni enostavno. Pomembno je, da 

do učencev gojimo visoka pričakovanja in verjamemo, da bodo snov uspešno usvojili. 

Potrebno je predhodno utrjevanje sodelovalnih veščin, pozitiven odnos učencev drug do 

drugega in do medsebojnega sodelovanja ter osebna odgovornost vsakega učenca. 
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Vrstniška pomoč je lahko tudi pomoč učiteljem, da se soočijo z izzivi, kot so učni načrti, omejen 

čas šolske ure in ustrezno/aktivno sodelovanje učencev med poukom. Učenci so namreč pri 

skupinskem, sodelovalnem delu vključeni v aktivno učenje in lahko sproti spremljajo svoj 

napredek, povratne informacije pa pridobivajo drug od drugega. 

Cilj takšnega dela naj bi bil usposobiti učence, da se samostojno učijo, da prevzamejo del 

odgovornosti za lastno učenje, da razvijajo strategije učenja, sami spremljajo svoj učni 

napredek in gradijo pozitivno samopodobo. 

Naslednje šolsko leto bomo takšne ure ponovili. Če bo le mogoče, bodo devetošolci 

pridobljeno snov devetih let ponovili in utrdili tako, da bodo učili mlajše – od petega razreda 

naprej. 

 

4 Viri in literatura 

1. BARLE Lakota, A. Instrumentalizacija znanja – šole organizacije za hitro dostavo znanja? V: 

Mednarodni posvet Biološka znanost in družba. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 

2007. Str. 239–249. 

2. BRODNIK, V. Formativno spremljanje pouka in vrednotenje znanja in učenja. Ljubljana: 

Zavod RS za šolstvo. 2019. 

3. HOLCAR Brunauer, A. Formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu. 2. zvezek. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 2017. Str. 6 – 19. 

4. JEREB, A. Strategije vrstniške pomoči za učence z učnimi težavami. V: Učenci z učnimi 

težavami – Izbrane teme. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 2011. Str. 

94–107. 

5. MULLER, J. Reclaiming knowledge: Social theory, curriculum and education Policy. London: 

RoutledgeFalmer. 2000. 

6. PEKLAJ, C. Sodelovalno učenje – ali kdaj več glav več ve. Ljubljana: DZS. 2001. 

7. PERŠOLJA, M. Starejši učijo mlajše. V: Šolski razgledi. Ljubljana. 2010. 

8. ŠKERJANC, P. Tradicionalni – sodobni modeli učenja in poučevanja družboslovja. Diplomsko 

delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani. 2011. 

  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 642 
 

I. osnovna šola Žalec 

 

 

Anja Špiljar 

 

 

 

 

USTVARIMO TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO  

UČENCEM ZANIMIVO 

 

WE CREATE TECHNOLOGY AND TECHNOLOGY  

TO STUDENTS INTERESTING 

  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 643 
 

Povzetek 

V prispevku so predstavljene vsebine, ki jih obravnavamo pri predmetu tehnika in tehnologija 

s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, v povezavi s formativnim spremljanjem. 

Delo s pomočjo IKT in formativnega spremljanja prinese kar nekaj dodatnega dela učitelju, ki 

pa se nato vrne v obliki samostojnega in varnega dela ter končnih uporabnih izdelkov. Glede 

na samostojno delo učencev pri in po uporabi IKT ter povratne informacije je viden pozitiven 

napredek, ki je dodana vrednost izobraževanja ter vzgoje nasploh. Cilj uporabe IKT je učencem 

približati ter predstaviti tehnologijo v drugačni luči, kot so jo navajeni, in jih hkrati navdušiti 

ter motivirati, da jo bodo uporabljali tudi v bodoče in da bodo s tem obogatili svoje osebnostne 

lastnosti. 

 

Ključne besede: tehnika in tehnologija, IKT – informacijsko-komunikacijska tehnologija, 

osnovna šola, formativno spremljanje 

 

 

Abstract 

In the article is presented content which is discussed in craft and technology with the help of 

information communication technology in connection to formative assessment. Working with 

ICT and formative assessment means extra work for the teacher, but is rewarded with 

independent and safe pupils' work. According to independent work during and after the use 

of ICT and the given feedback we notice progress, which is added value to education. The aim 

of using ICT is to present technology from a different perspective and motivate pupils to use 

it in the future hereby enrichening their characters. 

 

Key words: technology and technology, ICT – information and communication technology, 

elementary school, formative monitoring  
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1 IKT in formativno spremljanje v osnovni šoli pri 

tehniki in tehnologiji 

Predmet tehnika in tehnologija zna biti za nekatere učence v določenih vsebinah zelo težaven 

in ga lahko s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) ter 

formativnega spremljanja učencem približamo do te mere, da si snov lažje predstavljajo in 

razumejo. Informacijsko-komunikacijska tehnologija nam danes v sodobno vzgojno-

izobraževalno delo prinaša optimalne pogoje za izvajanje pouka. 

Enotne definicije, ki bi natančno opredelila IKT, ni, vsem pa je skupno to, da se v opredelitvi 

omenja beseda komunikacija. V literaturi je mogoče zaslediti več razlag IKT-ja. 

Ena razlaga je, da je IKT skupen izraz različnih računalniških, informacijskih in komunikacijskih 

naprav, ki so postale naš vsakdanji spremljevalec (Zuljan, 2014). 

V osnovnih šolah je IKT namenjen podpori delovanja šole kot organizacije in učnega okolja. 

Tehnologijo in tehnološke pripomočke lahko uporabimo tudi kot orodje za poučevanje, 

namenjeno izboljšanju učenja učencev (Brečko, Vehovar, 2008). 

Cilji uvajanja sodobne IKT v izobraževanje se lahko razdelijo v tri sklope: 

̵ pridobivanje določenih znanj in spretnosti, vezanih na sodobne tehnološke procese pri 

poznejšem vključevanju v delo; 

̵ zagotavljanje ključnih informacij o IKT, njenem delovanju in posledicah vsem učencem 

ter 

̵ izboljšanje pogojev učenja in poučevanja (Gerlič, 1998). 

V izobraževalnem procesu se lahko IKT uporablja na treh področjih, in sicer: 

̵ primarno področje uporabe računalnika (učenje za razvoj IKT pismenosti); 

̵ sekundarno področje uporabe računalnika v izobraževanju (tehnologija je v pouk 

vključena kot sredstvo ali pripomoček za učenje); 

̵ terciarno področje uporabe računalnika v izobraževanju (s pomočjo IKT se raziskuje, 

vodi, in upravlja sistem) (Gerlič, 2000).  

Z uporabo IKT pa lahko povežemo tudi formativno spremljanje oz. preverjanje, saj je 

učinkovito orodje, ki vodi k boljši kakovosti učenja in poučevanja, ker: 

̵ učence spodbuja k prevzemanju odgovornosti za svoje učenje, 
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̵ postavlja učenje in učenca v središče učnega procesa, 

̵ spodbuja zavzetost in motivacijo za učenje, 

̵ je zelo občutljivo za individualne razlike med učenci, vključno z njihovim predhodnim 

znanjem, 

̵ razvija vrednotenje, usklajeno s cilji in standardi, z močnim poudarkom na formativni 

povratni informaciji, izboljšuje učne dosežke (ZRSS, 2019). 

Ključni elementi formativnega spremljanja: 

 

 

Slika 1: Elementi formativnega spremljanja 

(https://www.zrss.si/strokovne-resitve/ponudba-resitev/formativno-

spremljanjepreverjanje=) 

 

Formativno spremljanje nima enoznačne definicije, vendar pravijo, da gre za proces stalnega 

spremljanja napredovanja pri učenju oz. preverjanja doseganja ciljev po zastavljenih kriterijih 

uspešnosti (Vključujoča šola, Formativno spremljanje, 2019, str. 4). 

Pri formativnem spremljanju učitelj učence vodi, jih spremlja, podpira, jim daje povratne 

individualne informacije, usmerja, ugotavlja napredek, učenci pa sami spremljajo svoj učni 

proces. 

https://www.zrss.si/strokovne-resitve/ponudba-resitev/formativno-spremljanjepreverjanje
https://www.zrss.si/strokovne-resitve/ponudba-resitev/formativno-spremljanjepreverjanje
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Uporaba IKT in formativno spremljanje se povezujeta in dopolnjujeta in omogočata učitelju 

lažje delo ter povečujeta motiviranost učencev za delo in lažje delo učencem s posebnimi 

primanjkljaji. 

 

2 Izvajanje pouka 

Vsakoletni izziv, ki si ga zadam, je, da bi predmet tehnika in tehnologija približala čim večjemu 

številu učencev in da bi se slednji sploh zavedali ročnih spretnosti in znanja tehnike za življenje. 

To poskušam doseči z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in hkratnim 

vključevanjem formativnega spremljanja. Glede na to, da poučujem v okolju, kjer veliko otrok 

doma nima številčnega orodja in strojev ter možnosti uporabe računalniških programov, imam 

vsako leto velik izziv, kako vse to predstaviti učencem, predvsem učenkam, in pri tem mi je v 

veliko pomoč uporaba IKT. Na začetku šolskega leta učencem predstavim delo in jim postavim 

izziv uporabe IKT pri posamezni vsebini ter pokažem nekaj resničnih dokazov – načrti za 

sestavljanje pohištva, reklamni plakati, načrti hiš itd. ter uporabo tega znanja iz vsakdanjega 

življenja. 

V osnovni šoli si pomagamo s prenosnimi in namiznimi računalniki, pametnimi telefoni, 3D 

printerjem, projektorji ter interaktivnimi tablami. 

Snov spoznavamo s pomočjo računalniških programov SketchUp, Phed.colorado, Qcad, 

Crocodile clips, Edison. Pomagamo pa si tudi z različnimi spletnimi stranmi, kot so e-Gradiva, 

i-učbeniki, How do they do it?, How it's made?, Toplotni motorji, Tehniška založba itd. 

Predmet tehnika in tehnologija imajo učenci na urniku od šestega do osmega razreda in v vseh 

razredih uporabljamo IKT in formativno spremljanja. 

̵ V vseh razredih obravnavamo orodja, pripomočke, stroje in obdelovalne postopke za 

obdelavo različnih vrst gradiv in uporabo le-teh, saj nato izdelujemo različne uporabne 

izdelke po naprej določenih kriterijih uspešnosti. Velikokrat se nam zgodi, da učenci 

poznajo domače izraze za orodja, pripomočke in stroje, slovenskih izrazov pa ne poznajo 

in takrat nam je v veliko pomoč delu na računalnikih, kjer imam pripravljene spletne strani, 

kjer učenci samostojno iščejo pravilne izraze in izpolnjujejo učne liste. Učenci, ki so na 

računalnikih spretnejši, samostojno nadaljujejo z delom, tisti, ki pa imajo težave, jih 
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rešujemo individualno ali si pomagajo medvrstniško. Pred samimi ročnimi spretnostmi pa 

si pogledamo izraze za obdelovalne postopke, vrstni red le-teh in navodila za samo 

rokovanje s stroji – video posnetki. Formativno spremljanje pa je nato na vrsti pred samo 

izdelavo izdelkov, kjer preverjam usvojeno znanje individualno. 

̵ V šestem in sedmem razredu obravnavamo kotiranje in pravokotno projekcijo, kjer nam 

predstavitev na računalniškem programu Qcad pred obravnavo nove snovi olajša samo 

predstavo le-tega. Ko seveda usvojimo snov ročno, se jo naučimo uporabljati tudi na 

računalniškem programu Qcad. Za lažjo predstavo jim pokažem, kako izgleda pravokotna 

projekcija na računalniškem programu iz 3D projekcije. V Qcad programu jim predstavim 

osnovna orodja – za risanje daljic, spreminjanje debeline in tipa črt, kotiranje, uporabo 

povečave, uporabo orodja za pisanje, kopiranje in lepljenje, predogled tiskanja, ki 

zadostujejo za risanje v osnovni šoli. Seveda, ker jih formativno spremljam, imajo učenci, 

ki so spretnejši, možnost sami nadgraditi znanje še z ostalimi orodji oz. lahko rišejo 

zahtevnejše predmete in tako ne čakajo ostalih. Pri tej obravnavi snovi lahko pride do 

velikih razlik med učenci, kar pa lahko spretno rešimo z dodajanjem risanja novih težjih 

primerov učencem, ki so snov hitro dojeli. Prednost je tudi v tem, da lahko tisti, ki so bolj 

nadarjeni, rišejo že primere z računalniškim programom, ostali pa še na list. Težava 

takšnega dela se lahko pokaže samo v primeru, če računalniška učilnica ni dovolj dobro 

opremljena. 

̵ V sedmem razredu največje težave povzroča snov elektrika – zaporedna in vzporedna 

vezava stikal, žarnic, motorja, pridobivanje elektrike. Predno vse utrdimo na didaktičnih 

pripomočkih, si vse pogledamo in sestavimo v računalniškem programu 

Phet.colorado.edu, kjer simuliramo tudi nesreče – kaj se zgodi, če skozi žarnico steče 

premalo toka oz. preveč itd. Lahko pa si pomagamo tudi s programoma Crocodile clips ali 

Edison. Učenci tudi radi poiščejo načine in predstavitve pridobivanja električne energije po 

svetu, saj s tem urijo svojo vztrajnost in zanimanje. Težava lahko nastane, ker imajo učenci 

kar naenkrat preveč podatkov in ti podatki so lahko tudi neresnični, na kar jih opozorim 

pred samim delom. Zgodi se lahko tudi, da pridobijo veliko novih podatkov, o katerih bi se 

pogovarjali in pogovarjali, vendar je potrebno nekje postaviti črto in jih nato usmeriti v 

določeno vsebino. 
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̵ V osmem razredu obravnavamo izometrično projekcijo, kjer nam predstavitev na 

računalniku pred obravnavo nove snovi olajša samo predstavo. Ko snov usvojimo, se jo 

naučimo uporabljati tudi na računalniškem programu SketchUp, kjer nato še ponovimo 

poglede pravokotne projekcije, saj bodo osmošolci pri likovni umetnosti spoznali še tretjo 

vrsto projekcije. Pri izometrični projekciji spoznamo tudi nekaj orodij, ki jih bomo 

uporabljali. Skupaj naredimo kratko vajo, nato pa te veščine učenci uporabljajo 

samostojno. Seveda eni počasneje in s pomočjo sovrstnikov ali učitelja, drugi pa 

samostojno in znanje že tudi nadgradijo. Vse skupaj smo formativno spremljali in dobili 

povratne informacije – tako učenci kot jaz. Ko izdelek narišemo v računalniškem programu, 

ga učenci izdelajo in odnesejo domov. 

̵ Snov motorje v osmem razredu najlažje spoznamo s pomočjo spletnih strani, kjer si 

ogledamo najprej dele in nato delovanje za lažjo predstavo in razumevanje. 

̵ Na šoli je zelo dobro sprejet 3D printer, ki si ga učenci z veseljem ogledajo, vse to nam 

predstavi računalničar. 

̵ V sedmem in osmem razredu lahko učenci izdelujejo v šoli PowerPoint predstavitev, kjer 

jih usmerjam na samostojno delo z računalnikom. Podam jim navodila za delo, spletne 

strani in nato samostojno izdelajo in predstavijo določeno temo. Pred tem seveda spoznajo 

sam program in delo z njim, naučijo se shraniti predstavitev in jo poslati po elektronski 

pošti. 

V šolskem sistemu je pomembno, da učence naučimo uporabljati IKT za uporabne namene. 

Ogromno snovi se lažje predstavi in predstavlja z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. 

 

3 Zaključek 

Urjenje ročnih spretnosti in s tem varno delo, lažja predstava ter razumevanje s pomočjo IKT-

ja pri predmetu tehnika in tehnologija na predmetni stopnji je ena od pomembnih veščin za 

nadaljnje življenje. Tehnika in tehnologija je predmet, pri katerem to lahko urimo. Zelo je 

pomembno, da naše učence že v obdobju mladosti vzgajamo v duhu dela oz. ročnih spretnosti 

in uporabe IKT za lažje delo. Seveda pa so ročne spretnosti ter uporaba IKT odvisne poleg 

interesa tudi od generacije in od okolja, v katerem učenci živijo, ter učencev z drugačnimi 

sposobnostmi. Na koncu so učenci največkrat ponosni na svoje končne ter uporabne izdelke 

in jih z veseljem uporabljajo. 
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Seveda je uporaba IKT lahko povezana tudi s pomanjkljivostmi, kadar učenci ne obvladajo 

računalnikov oz. ne poznajo osnov uporabe. Največkrat sem to opazila pri šestih razredih, se 

pa to dogaja tudi v višjih razredih, kjer doma nimajo računalnika. 

Zelo priporočljivo je, da ima učitelj v računalniški učilnici na svojem računalniku narejeno 

mrežo dostopa oz. pogleda do vseh računalnikov oz. ekranov v učilnici, ki jih uporabljajo 

učenci, saj lahko tako spremlja njihovo delo in jih usmerja. 

Težava se lahko pojavi tudi pri znanju učiteljev, saj je premalo izobraževanj na to temo oz. v 

samem izobraževanju za poklic tega znanja skoraj ni. Vse, kar učitelj počne za lažjo predstavo 

in razumevanje snovi, kjer je vključen IKT, sloni na dobri volji in zainteresiranosti učitelja. 

Uporaba IKT in formativno spremljanje je po mojem mnenju velika naložba za nadaljnje 

življenje, saj so nekateri opravki v javnih ustanovah (občine, bolnišnice, lekarne, …) že vezani 

na uporabo IKT oz. digitalnih kompetenc. 
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Povzetek 

Kaj pričakujejo od učitelja: družba, starši, dijaki in otroci? Vrednote? Znanje? Zabaven pouk? 

Podobno vprašanje si verjetno zastavlja vsak izmed nas, saj očitek, da se v naših šolah preveč 

izobražuje in premalo vzgaja, velja za strokovno ugotovitev. V prispevku obravnavamo 

učinkovito poučevanje ter oblike in metode poučevanja. Predstavimo uporabo metode 

poučevanja pri pouku in izvedbo delavnice za dijake, ki so obiskali šolo. Dijaki predstavijo svojo 

vizijo šole. Na podlagi rezultatov delavnice ugotovimo, da si dijaki pri pouku želijo več video 

vsebin, virtualnega okolja, praktičnega pouka, timskega dela in učenja v naravi ter manj pisanja 

in informacij pri posameznih predmetih. Sodobni koncepti učenja in poučevanja namreč 

prinašajo spoznanja, da je fleksibilnost učitelja pomembna za razvijanje kompetenc dijakov, 

četudi z uporabo mobilnih telefonov. 

 

Ključne besede: metode, poučevanje, znanje 

 

 

Abstract 

What do society, parents, students and children expect from a teacher? Values? Knowledge? 

Entertaining lessons? Everybody of us questions themselves similarly, because the accusation 

that our schools educate too much and raise too little, is professionally acknowledged. In the 

article we deal with efficient teaching as well as forms and methods of teaching. We 

introduced the method of teaching and the workshop for the students who visited our school. 

The students presented their vision of school. When analysing the outcomes of the workshop 

we found out that the students want more video contents, virtual environment, practical 

lessons, team work and learning in nature. On the other hand, they want less writing tasks 

and less information in particular subjects. Modern concepts of learning and teaching 

acknowledge the flexibility of a teacher being important for the development of students’ 

competence, even if using a mobile phone. 

 

Key words: methods, teaching, knowledge 
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1 Učinkovito poučevanje 

Biti kakovosten učitelj je danes zahteva, ki jo pričakuje širša družba, starši, dijaki, učenci, 

ravnatelj in nenazadnje tudi vsak učitelj. A vendar je kakovost poučevanja še vedno odvisna 

od motiviranosti učiteljev in seveda tudi učencev. Učitelji z veliko pedagoške prakse so po 

navadi manj motivirani kot učitelji začetniki. Poleg rednih delovnih obveznosti in vsakodnevnih 

obremenitev nekateri učitelji težje sprejemajo dodatne zadolžitve, drugi pa so zelo odprti za 

iskanje novih in učinkovitejših pristopov poučevanja v razredu, odkrivajo nove metode 

poučevanja, sodelujejo v inovativnih projektih in se hkrati profesionalno razvijajo.  

V 19. stoletju je bil v šolah prevladujoč en način poučevanja. Izboljšanje kakovosti poučevanja 

in priprava učencev na življenje v 21. stoletju pa od učiteljev zahteva stalen premislek o 

učinkovitem poučevanju in lastnem profesionalnem razvoju. Dunne in Wragg (1994) navajata 

dve značilnosti učinkovitega poučevanja: učencem mora biti omogočeno, da si pridobijo 

ustrezno znanje (dejstva, spretnosti, vrednote); učitelji pa morajo sistematično analizirati, kar 

počnejo pri pouku. Merila oz. razsežnosti, ki vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj in s tem 

na učinkovito poučevanje, sta avtorja opisala v devetih točkah: 

1.  etos; je »moralna struktura, nravstvena usmerjenost« (SSKJ) učitelja, ki se kaže tako, da 

npr. pokaže interes za učence, vzpostavlja pozitivne odnose med učenci, razume razlike, jih 

spodbuja k sodelovanju itd., 

2. neposredno navodilo; s tem učitelj privablja učenčevo začetno zanimanje za določeno 

vsebino, preverja jasnost razlage, pripovedovanja z vprašanji, izbira ustrezne primere, 

govori jedrnato, 

3. učni pripomočki; učitelj jih mora znati uporabljati čim bolj domiselno ter načrtovati in 

ustvarjati svoje, 

4. vodenje pouka; gre za pripravljenost učitelja na vodenje pouka ter izvedbo učne ure 

(uporabo raznolikih učnih metod, spodbujanje učenčeve samostojnosti, pregled dela 

posameznega učenca ter čas za pogovor), 

5. strukturirani pogovori; učiteljevo pozorno poslušanje učencev, ustrezen odziv na povedano, 

s tem si lahko učenci ustvarijo svoje poglede na določeno vsebino, 
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6. nadzor; opazovati učenčevo delo in zagotoviti vzdrževanje zagona za delo, dajati ustrezno 

povratno informacijo, imeti nadzor nad časom, zgodaj odkrivati težave, preverjati učenčevo 

razumevanje …, 

7. red; vzpostaviti določena pravila in postopke v razredu, pričakovati probleme in uporabiti 

različne pristope za moteče učence, 

8. načrtovanje in priprava; načrtovati z jasnim namenom, načrtovati dejavnosti, ki bodo 

razvijale spretnosti in znanje učencev, npr. poizvedovanje, predstavljanje, povezovanje, 

načrtovanje, analiziranje …, 

9. pisno vrednotenje; daje nam podatke o učenčevih »reakcijah« na naloge, prav tako pa tudi 

podatke o učiteljevem delu (npr. ali je bila uporaba pripomočkov primerna), ponuja 

alternativne analize učenčevega dela (pojasnjuje učenčevo delo), učitelj s pisnim 

vrednotenjem lahko načrtuje nadaljnje delo pri pouku. 

 

1.1 Oblike in metode poučevanja 

Naloga vsakega učitelja v razredu je, da pravilno izbere in uporabi učne oblike in metode, ki so 

odvisne od vrste vsebin ter formativnih ciljev, ki jih določa katalog znanj za posamezen 

predmet. 

Učenci se metod učenja učijo predvsem izkustveno. Učiti se učijo predvsem od učiteljev. 

Postopek, ki ga prikaže učitelj za reševanje nekega problema, uporabijo učenci npr. pri 

domačem učenju. Tak način učenja je posreden. Če pa se učitelj z učenci o metodi učenja 

pogovori, jih z vprašanji vodi v razmislek o lastnem učenju, gre za neposredno učenje, ki 

učenca opremi za samostojno uravnavanje učenja. Posredni način ima to prednost, da učenci 

naučene strategije brez težav uporabljajo pri danem predmetu, s tem pa ni rečeno, da jih bodo 

znali uporabiti tudi pri drugih. Prednosti neposrednega razvijanja učnih strategij so v tem, da 

jih je lažje izvajati (pogoja sta čas in usposobljenost učitelja), koristi zlasti slabšim učencem, 

učinek je navadno močnejši, slabost pa je ta, da lahko pride do konflikta med ustaljenimi in 

novimi strategijami (Marentič Požarnik 2012, 179). 

Izbiramo lahko med dvema vrstama učnih oblik, individualno ali v skupinah oz. paru, in za 

spodbujanje učenja učencev uporabimo različne učne metode, kot so: sestavljanka, snežena 

kepa, papirnati podstavek, kaganove structure, karte z vprašanji, analiza polja sil, semafor, 
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miselni vzorec, viharjenje možganov, graffiti, fotografiranje in snemanje, reševanje 

problemov, analiza SPIN, metoda učenja z razpravo, za in proti in risanje (Ažman, Brejc in 

Koren, 2014). 

 

2 Pogledi na šolo 

Inovativne metode poučevanja so pri mladih najbolj zaželene in se največkrat pojavljajo s 

pomočjo spletnih orodij in orodij, ki nudijo resničen doživljaj, kot so npr. virtualna resničnost. 

Tudi ostale metode, kot so: raziskovanje, razpravljanje, ustvarjanje, argumentiranje, nastopi, 

seminarske naloge, reševanje problemov na osnovi resnične situacije, timsko delo, ogled 

filma, projektno učenje, personalizirano učenje itd., so lahko inovativne in živijo v šolskem 

okolju. 

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije pri strokovnem predmetu modulu 

uporabljamo spletno učilnico Moodle, kjer dijaki dostopajo do informacij o vsebini predmeta, 

kot so: video posnetki, strokovni članki, spletne povezave, navodila za pisanje seminarskih 

nalog, navodila za izdelavo izdelka, kvizi za preverjanje znanja itd. 

Na šoli smo v okviru kulturno-družabne prireditve 3-KONS, kjer en dan v letu na Kosovelovi 

ulici skupaj živijo, dihajo in utripajo štiri srednje šole, izvedli delavnico z naslovom Šola 

prihodnosti. Zanimalo nas je, kako razmišljajo in gledajo na sodobne metode poučevanja ter 

kaj si želijo dijaki, ki ne obiskujejo naše šole. Najprej smo predstavili sodobne pristope 

poučevanja, ki jih izvajamo pri pouku, nato pa smo dijake razdelili v štiri skupine ter jim 

predstavili strokovni članek o šoli prihodnosti. Z debato in timskim delom so dijaki v skupinah 

oblikovali svojo vizijo šole, izdelali so plakat, na katerega so zapisali učne metode, ki bi jih želeli 

pri posameznih predmetih uporabljati, in tiste, ki jih ne želijo. Dijaki so plakate ob koncu 

delavnice predstavili in o njihovi vsebini smo tudi razpravljali. 
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Slika 39: Plakat skupine 1 

(Vir: Osebni arhiv 2019) 

 

 

Slika 40: Plakat skupine 2 

(Vir: Osebni arhiv 2019) 
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Slika 41: Plakat skupine 3 

(Vir: Osebni arhiv 2019) 

 

 

Slika 42: Plakat skupine 4 

(Vir: Osebni arhiv) 
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Ugotovili smo, da dijaki želijo, da jih šola opremi z znanjem za življenje, spodbuja ustvarjalnost, 

timsko delo in različnost. Pri pouku si želijo več video vsebin, virtualnega okolja, 

interaktivnosti, praktičnega pouka, dostop do gradiv v e-okolju, timskega dela, učenja v naravi 

itd. Na plakatu so nekajkrat zapisali, da ne želijo nepotrebnih in odvečnih informacij pri 

posameznih predmetih. 

 

3 Zaključek 

Inovativen pouk naj bi učencem omogočal razvijanje kompetenc, ki jih potrebujejo ne le za 

opravljanje dela, ampak tudi za življenje, učinkovito uporabo sodobne tehnologije, kjer naj bi 

učitelj učenje v razredu prepustil učencem ter jih ob pravilnem vodenju tako postavil v središče 

učnega procesa, hkrati pa bi izpolnil načrtovane učne vsebine in pričakovanja učencev. Pri 

vsem tem pa velja izpostaviti tudi socialni vpliv, ki ga lahko pričakujemo od inovativnega 

pouka, npr. boljši odnos učencev do šole, učiteljev, pouka in samega znanja.  

Po uspešno izvedeni delavnici lahko sklepamo, da je uporaba sodobne tehnologije lahko tudi 

didaktični pripomoček za učitelja. Dijaki si pri pouku želijo uporabljati telefone, naša naloga pa 

je, da jih pravilno usmerimo do ključnih in pravih informacij. Zastavlja se vprašanje, ali bomo 

v prihodnosti sploh potrebovali učitelje. Sodobni koncepti učenja in poučevanja namreč 

prinašajo spoznanja o pomembnosti učenja za razumevanje in razvijanje kompetenc, ki 

poudarjajo pomen avtonomije, fleksibilnosti, timskega pristopa, interdisciplinarnosti v šoli in 

izven nje ter vključujejo empatijo, samozavest, mrežno razmišljanje, naravo in podnebje ter 

digitalno življenje. 
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Povzetek 

Izkustveno učenje kot ena izmed sodobnih didaktičnih metod prinaša učencem številne 

prednosti, saj je novo usvojeno znanje ob uporabi te metode razumljivejše in prenosljivo v 

vsakodnevno življenje. Učenci so aktivni in uporabljajo več čutov kot običajno. Znanje, ki ga 

pridobijo z omenjeno metodo, je trajnejše. Učitelj postane koordinator učnega procesa, ki 

usmerja otroke pri izvajanju določene sodobne didaktične metode, poleg tega pa se z 

nenehnim izpopolnjevanjem bogati in osebnostno raste. Takšen pristop vnaša v izobraževanje 

večjo motiviranost, boljše pomnjenje teoretičnih vsebin ter predvsem njihovo praktično 

uporabnost v vsakdanjem življenju. Vključevanje posameznikovih izkušenj v šolsko prakso 

predstavlja pomemben del celostnega učenja. V prispevku predstavljam primer izkustvenega 

učenja pri predmetu spoznavanje okolja v 1. razredu, na temo čutila. 

 

Ključne besede: sodobne didaktične metode, izkustveno učenje, spoznavanje okolja, čutila 

 

 

Abstract 

Experiential learning as one of modern didactic methods has many advantages since the new 

knowledge acquired by this method is more understandable and can be taken into everyday 

life. Students are active and more senses are engaged than in traditional learning and the 

acquired knowledge is more permanent. A teacher becomes a coordinator of the learning 

process that guides students at performing a modern didactic method. Furthermore, 

continuous professional development expands teachers’ personal growth. This approach 

enhances students’ motivation, improves their contextual learning, and mostly it offers its 

practical use in real life. Involving students’ experiences into teaching practice represents a 

significant part of holistic learning. In the article it is presented an example of experiential 

learning when teaching environmental education first-grade students about the senses. 

 

Key words: modern didactic methods, experiential learning, environmental education, senses 
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1 Predstavitev teme 

1.1 Tradicionalne in sodobne učne metode 

Predšolsko in zgodnje šolsko obdobje predstavljata eno najpomembnejših obdobij v 

človekovem življenju. V tem času otrok spoznava svet okoli sebe, si pridobiva znanja, 

spretnosti, izkušnje, navade, ki ga bodo oblikovale in mu bodo lahko koristile celo življenje. 

Prav zato je zelo pomembno, da otroke spodbujamo k dejavnostim, pri katerih si bodo lahko 

razvili spretnosti, pridobili navade in kar največ znanja. Poleg vzgojiteljev in staršev smo učitelji 

tisti, ki se moramo tega dobro zavedati. 

Z uveljavitvijo sodobnih didaktičnih metod smo že naredili pomemben korak, ki spodbuja 

otroke k raziskovanju, h kvalitetnejšemu pridobivanju znanja, k razvoju spretnosti, 

sposobnosti. 

S sodobnimi metodami poučevanja je učitelj vse bolj postavljen v vlogo koordinatorja učnega 

procesa – otroke spodbuja k čim bolj natančnemu raziskovanju, spodbuja pozornost in jih vodi 

do interesa za delo, organizira dejavnosti eksperimentiranja, spremlja delo. Pri metodah 

tradicionalnega poučevanja ima učitelj predvsem vlogo posredovalca znanj – otrokom razlaga 

snov, jim demonstrira določen način dela, ki ga otroci potem posnemajo, jih spodbuja k 

natančnemu opazovanju (Fošnarič in Katalinič, 2012). 

Pri sodobnih didaktičnih metodah učenec prevzame aktivno vlogo raziskovalca in si tako 

ustvarja lastne izkušnje ob konkretnem raziskovanju. Otrok prevzame vlogo opazovalca, ko 

opazuje eksperiment, ga načrtuje in na koncu tudi opiše. Preproste eksperimente lahko izvaja 

tudi samostojno. Pri sodobnih metodah poučevanja naravoslovja so učenci notranje 

motivirani in čustveno ter doživljajsko vpeti v učni proces. Pri tradicionalnih metodah 

poučevanja učenci pasivno sprejemajo sporočila, razlago, sodelujejo v pogovoru, postavljajo 

vprašanja in podajajo svoje razlage, opazujejo in si skušajo zapomniti čim več podrobnosti, 

opazujejo demonstracijo in jo kasneje posnemajo (Fošnarič in Katalinič, 2012). 

Priprava na pouk s pomočjo sodobnih učnih metod od učitelja zahteva dobro in natančno 

pripravo, učitelj mora imeti dovolj gradiva, znanja, biti mora iznajdljiv. Vsebina, ki jo učitelj 

obravnava na tak način, mora biti primerna otrokovi razvojni stopnji. Pogosto se tudi zgodi, da 
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učitelj ne more načrtovati vsega, kar se bo dogajalo pri pouku, saj si učenec sam kreira svoje 

znanje (Novak, 2005). 

 

1.2 Sodobne didaktične metode za poučevanje naravoslovja 

Število informacij na področju biologije, kemije in fizike nenehno narašča, kar povzroča vsem, 

ki se ukvarjajo z naravoslovnim izobraževanjem, velike težave. Nemogoče je, da bi učni načrti 

naravoslovnih predmetov in učbeniki odsevali sodobno naravoslovje. Velikokrat slišimo 

kritike, da tisto, kar se učenci učijo v šoli, ni življenjsko naravoslovje. Kritika je upravičena, 

vendar le v primeru, če naravoslovno izobraževanje razumemo zgolj kot prenos znanja. Če naj 

bi bil izobraževalni proces aktivno učenje in poučevanje, potem velja uporabljati in razvijati 

takšne učne strategije, ki bodo pri učencih spodbujale višje miselne procese (samostojno 

odkrivanje znanja, analiza, sinteza in vrednotenje znanja) namesto zgolj pomnjenja znanja 

(Janežič in Vrtačnik, 2011). 

Danes se vse bolj poudarja potreba po nadomeščanju metode razlage z aktivnimi, sodobnimi 

metodami in učinkovitimi oblikami učenja (skupinsko učenje, učenje v dvojicah) ter 

poučevanja otrok vseh starosti na področju naravoslovja. Pod takšne metode lahko štejemo 

tiste, ki spodbujajo otrokovo lastno dejavnost, lastno raziskovanje in aktivno vključevanje v 

učni proces, s čimer si otroci gradijo svoje znanje. Avtorji poudarjajo predvsem uporabo 

kombinacije teh metod, sem pa spadajo: eksperimentalni način učenja, problemsko–

raziskovalni način učenja, projektno sestavljeno delo, izkustveno in sodelovalno učenje 

(Sikošek, 2011). 

Strmčnik (2011) med sodobne metode za poučevanje naravoslovja umešča izkustveno učenje, 

projektno delo, problemski pouk, raziskovalno učenje in eksperimentalno in terensko delo. 

 

1.3 Izkustveno učenje 

Izkustveno učenje predstavlja nekakšno simbiozo med teorijo in prakso. Za izkušnjo sta 

potrebna oba dejavnika. Učenec je v takšnem učnem procesu postavljen v aktivno vlogo. Čim 

bolj je posameznik vpleten v učni proces (uporablja svoje zmožnosti, sposobnosti in 

spretnosti), tem učinkovitejše je učenje (Selinšek, 2013). 
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Podatki raziskav kažejo, da si zapomnimo 20 % slišanega, 50 % videnega in 80 % tistega, kar 

smo delali oz. kamor smo bili vključeni. Če se zraven spomnimo še starega kitajskega 

pregovora: »Povej mi in bom pozabil, pokaži mi in se bom spomnil, vključi me in bom razumel«, 

se pričnemo zavedati pomena izkustvenega učenja (Selinšek, 2013). 

Izkustveno usmerjen pouk se osredotoča in poskuša povezati neposredno izkušnjo otrok, 

spoznavanje, ravnanje in opazovanje v celoto. Ta metoda omogoča otrokom, da pridobivajo 

lastne izkušnje, s katerimi pridobivajo znanja, ter aktivno sodelujejo v učnem procesu. Velik 

pomen pri tej sodobni metodi ima otrokovo predznanje, ki mu omogoča, da lažje sledi učnemu 

procesu ter se tako lažje samostojno uči (Hus, 2011). 

Namen izkustvenega učenja je, da učenec na podlagi lastne dejavne izkušnje pride do novih 

spoznanj. Da se iz izkušenj kaj naučimo, je pomembno, da izkušnji sledijo refleksija, razprava, 

analiza in evalvacija (Selinšek, 2013). 

 

1.3.1 Faze izkustvenega učenja 

Tomić (2000) opredeli naslednje faze izkustvenega učenja, ki so potrebne za dosego ciljev in 

rezultatov pri poučevanju spoznavanja okolja/naravoslovja: 

1. Načrtovanje 

Za izkušenjsko učenje je, tako kot za ostale sodobne oblike učenja, potrebnih veliko 

predpriprav in načrtovanja. Ugotoviti je potrebno, kakšne so sposobnosti otrok in njihovo 

predznanje, opredeliti cilje, načrtovati izkušnjo, pripraviti ustrezne pripomočke in učna 

gradiva ter prostor za delo. 

2. Uvodna faza 

V tej fazi je potrebno poskrbeti za ustrezno in dobro motivacijo učencev. Otroke je 

potrebno seznaniti z delom, načinom dela, s pravili. Predstaviti jim je treba pripomočke in 

razložiti potek aktivnosti. Jasno je potrebno opredeliti cilje, ki smo si jih zadali, ter otroke 

usmeriti predvsem na postopek izdelave in ne le na končni produkt. Dobro je preveriti, 

kako so otroci navodila razumeli. 

3. Faza aktivnosti 

V tem delu učne ure učenci aktivno sodelujejo. Običajno je pri tej metodi dela prisotna 

skupinska oblika dela. Dejavnosti so razdeljene po postajah, ki so razporejene po prostoru. 
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Otroci imajo pripravljeno vso potrebno gradivo za delo na mizah. Učitelj je v tej fazi 

usmerjevalec in koordinator. Po določenem času skupine zamenjajo postajo. 

4. Faza analize 

V fazi analize učitelj dobi vpogled v delo posameznih skupin. Gre predvsem za razpravo, ki 

osmisli izkušnjo, ki so jo otroci med samo aktivnostjo pridobili. Otroci tako dobijo povratno 

izkušnjo o delu in si med seboj izmenjajo izkušnje. 

5. Faza povzetka, interakcije, transferja 

V tej fazi učenci pridobljene izkušnje povezujejo s prejšnjimi izkušnjami, z vsakdanjim 

življenjem, z zastavljenimi cilji. Ob koncu oblikujejo zaključne sklepe dela in izkušenj, ki so 

jih pridobili. 

6. Faza evalvacije 

Samo vrednotenje dela in pridobljene izkušnje je potekalo že med samim pridobivanjem 

izkušnje, vendar je pomembno, da na koncu izkušenjskega učenja povežemo vse v celoto 

in ovrednotimo delo. Vrednotimo predvsem občutke, ki smo jih doživljali, učinkovitost 

izkušnje, ki smo jo pridobili, in napredek, ki smo ga dosegli. 

 

2 Opis teme/dejavnosti 

Z otrokovim rojstvom se začne njegovo raziskovanje. Najprej raziskuje svet v svoji bližnji 

okolici, potem se meje premikajo čedalje bolj navzven. Z raziskovanjem pridobiva nove 

izkušnje, nova znanja, nova vedenja. Pomembno je, da otroka v fazi raziskovanja ne 

omejujemo, ampak mu nudimo varno in spodbudno okolje najprej v družini, potem v vrtcu in 

šoli. Odrasli morajo biti tisti, ki otroku to naravno željo po raziskovanju in odkrivanju novega 

tudi ohranijo. Pogosto pa se zgodi, da so ravno odrasli tisti, ki zaradi želje po zaščiti otroka 

ovirajo otrokovo željo po raziskovanju zaradi najrazličnejših ovir (vbod klopa, padec čez 

korenine …) in nepredvidljivih situacij (plezanje, promet …), ki se pojavijo v naravnem okolju 

(Petek, 2011). 

Že naši stari starši so rekli, da se iz lastnih izkušenj največ naučimo. Zato se mi zdi izkušenjsko 

učenje izrednega pomena, saj otrokom nudi ravno to – veliko izkušenj. 

Živimo v času in prostoru, kjer največ informacij pridobimo preko dveh kanalov, preko vidnega 

in preko slušnega kanala. Tudi v šoli učenje najpogosteje poteka s pomočjo avditivne in 
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vizualne zaznave. Vendar je pomembno, da ne zanemarimo ostalih zaznav, saj lahko z vsemi 

čutili svet dojemamo veliko širše. 

Pri vzgojno-izobraževalnem delu v 1. triletju se trudim, da otroci pri svojem raziskovanju 

uporabljajo tudi druge vrste čutnih zaznav (dotik, vonj, okus), saj se jim tako lahko narava 

odkrije na čisto nov, drugačen način. 

Vsem se zdi samoumevno, da pogledamo, ko nekaj pade na tla, da se obrnemo, če nas nekdo 

kliče … Šele takrat, ko človek izgubi kakšno čutilo, se začne bolj zavedati njegovega pomena. 

Pomena čutil sem se tudi sama začela bolj zavedati, ko je v 1. razred naše šole prišla slepa 

deklica. Takrat se je o slepoti, načinu dela z deklico in nenazadnje prilagajanju materiala 

seveda veliko govorilo. Tudi sedaj, po osmih letih njenega šolanja na naši šoli, še vedno 

posvečamo posebno pozornost temu, da vsaki novi generaciji otrok, ki se všola, konkretno 

predstavimo čutila in njihov pomen, s poudarkom na čutilu za vid. Z najmlajšimi se 

pogovarjamo o braillovi pisavi, taktilnih oznakah na šolskih hodnikih in njihovemu pomenu, 

pomembnosti, da jih varujejo in nanje ne postavljajo šolskih torb. Otrokom zavežemo oči in 

drug drugega vodijo po šolskih prostorih, preizkusijo se v mazanju kruha in uživanju malice z 

zavezanimi očmi, branju s prsti, pisanju … Tako se vsaj za kratek čas vsi postavimo v kožo naše 

slepe deklice. Otroci lažje razumejo, ko se preko konkretnih izkušenj, ki jih pridobijo, postavijo 

v njeno vlogo in razumejo naša pravila, pričakovanja. Otrokom je treba omogočiti čim več 

priložnosti, v katerih lahko odkrivajo svoja čutila in pridobivajo čutne vtise. Ti se potem 

predelajo in se spremenijo v izkušnjo. 

V učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011) je v tematskem sklopu »človek« zapisan 

naslednji operativni cilj za 1. razred: poznajo svoje telo in znajo poimenovati zunanje dele 

telesa. V 3. razredu pa je pod operativni cilj navedeno, da učenci poznajo svoja čutila. Ker je 

zapis operativnih ciljev po razredih le priporočilo in je učiteljeva avtonomija, ali bo učne cilje 

uresničeval tako, kot je priporočeno, ali pa upočasnjeno oz. pospešeno, se sama v 1. razredu 

običajno odločim, da posebej namenim dve ali tri ure spoznavanju vseh naših petih čutil in 

ozaveščanju, da nista le oko in uho tisti čutili, ki ju potrebujemo. V našem življenju velikokrat 

zanemarimo sploh vlogo voha in okusa. 

V nadaljevanju bom predstavila potek učnih ur, katerih glavnih cilj je bil, da učenci spoznajo 

svoja čutila in njihovo funkcijo z metodo izkustvenega učenja. Pred samo izvedbo sem 
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postavila učne cilje in načrtovala dejavnosti, preko katerih so učenci prišli do določenih 

izkušenj. Ker je v razredu 24 otrok in ker nisem želela hiteti, sem načrtovala sklop treh učnih 

ur, ki so se odvijale v naši učilnici in na šolskem hodniku pred učilnico. Skrbno sem načrtovala 

delo na vsaki postaji, da sem pripravila ves potreben material in pripomočke, ki so jih učenci 

potrebovali pri svojem delu. Pri delu mi je pomagala tudi vzgojiteljica. 

V uvodnem delu učne ure smo se z učenci zbrali v krogu na stolčkih pred tablo. Igrali smo se 

igrico, v kateri so se morali dotakniti imenovanega dela telesa. Poleg zunanjih delov telesa smo 

ponovili tudi vsa čutila. Zatem sem izbrala pet otrok in vsak je dobil v roke en kartonček z 

narisanim čutilom. Poimenovali smo vsa čutila na slikah. Ostali so se z žrebom čutila na 

kartončku postavili k vodji svoje skupine. V nadaljevanju sem jim predstavila naše delo po 

postajah, pravila in pripomočke, ki jih bodo potrebovali. Jasno sem opredelila namen učenja 

in kriterije uspešnosti, ki so bili prikazani s piktogrami. Sodelujemo namreč tudi v projektu 

formativno spremljanje, ki ga postopno uvajam v svoje delo. 

Sledila je faza aktivnosti, v kateri so učenci delali v skupinah po posameznih postajah. Z 

vzgojiteljico sva koordinirali delo, ga usmerjali in po potrebi pomagali učencem. Na vsaki 

postaji so izvajali dejavnosti, povezane s posameznim čutilom. Po določenem času so se 

skupine zamenjale. Dejavnost je trajala tako dolgo, dokler vse skupine niso prišle na vse 

postaje in spoznale vsa čutila ter si tako pridobile izkušnje. 

1. postaja: Pri čutilu za voh so otroci vonjali, kaj se skriva v treh lončkih pokritih z aluminijasto 

folijo, ki je bila na drobno preluknjana, da je iz posodic uhajal vonj. V skupini so se pogovorili 

in na učni list narisali, kaj menijo, da je skrito. Vonjali so pomarančo, kis in kavo. Druga 

dejavnost na tej postaji je bila iskanje parov po vonju. V pokritih lončkih se je skrivalo milo, 

poper, materina dušica, meta in čebula. 

2. postaja: Na postaji, kjer so spoznavali čutilo za tip, so tipali predmete v skrivnostni škatli in 

jih čim bolj natančno opisovali glede na tip (gladko, hrapavo, toplo, hladno, oglato, okroglo, 

vrsta materiala …). Na koncu so drugi v skupini po opisu poskušali uganiti, kaj se skriva v škatli. 

Druga dejavnost na tej postaji pa je bila tipni spomin z zavezanimi očmi. 

3. postaja: Pri čutilu za sluh so primerjali glasnost treh ropotulj, v katerih se je skrival različen 

droben material (riž, fižol, kamenčki). Najprej so razvrstili ropotulje po glasnosti ropotanja, 
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potem so jih odprli in na list narisali, kateri material oddaja najglasnejši zvok in kateri 

najtišjega. Ko so končali, so se igrali igrico telefon. 

4. postaja: Pri čutilu za vid so gledali skozi daljnogled in poskušali prebrati tri besede, ki so bile 

prilepljene na vratih na drugi strani hodnika in oddaljene toliko, da jih s prostim očesom ni bilo 

več moč prebrati. Vse tri besede so zapisali na učni list. Druga dejavnost na tej postaji pa je 

bila klasična igra spomin, pri kateri je bilo potrebno poiskati pare. 

5. postaja: Na postaji, kjer so spoznavali čutilo za okus, so z zavezanimi očmi preizkušali živila 

in ugotavljali, kakšnega okusa so in kaj so sploh okusili. Prepoznavali so limono, čokolado, kis 

in papriko. Na učni list so narisali vse okušane stvari. Pri drugi dejavnosti pa so okušali enake 

stvari, le z zamašenim nosom. 

 

 

Slika 43: Izkušenjsko spoznavanje čutil po postajah 

(Lasten arhiv, 2019) 

 

Ko so učenci obiskali vseh pet postaj, smo se zopet zbrali v krogu pred tablo, kjer smo se 

pogovorili, kaj so se naučili. Pogledali smo si učne liste in jih med sabo primerjali po skupinah. 

Pogovarjali smo se o njihovem delu, kaj so delali in razpravljali o tem, kaj so se novega naučili, 

kakšne nove izkušnje so pridobili. Razmišljali smo, kako bi jim te pridobljene izkušnje lahko 

pomagale v življenju. Učenci so dobili izkušnjo, kako neprijetno in hkrati težko je, če kakšnega 

čutila ne moremo uporabljati. Zavedajo se, da je življenje brez čutila, ki ne deluje, težko in da 

je potrebno veliko prilagoditev, če kakšno čutilo ne deluje. Pridobljene izkušnje smo povezali 
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v celoto in oblikovali zaključne misli. Vsak je povedal, kakšne izkušnje je pridobil med samo 

dejavnostjo, kako se je počutil, ko kakšnega čutila ni mogel uporabljati, in kako je bilo, ko se je 

moral osredotočiti na eno samo čutilo. Na koncu smo ponovno pogledali naš namen učenja in 

kriterije uspešnosti in ovrednotili svoj napredek, svojo uspešnost. 

Opisala sem le sklop treh učnih ur, pri katerih sem s pripravljenimi dejavnostmi pri učencih 

spodbujala uporabo vseh petih čutil. S tem sem jim omogočila nove izkušnje in boljše 

zavedanje svojih čutov. Tudi sicer pri učnih urah učencem nudim veliko aktivnega dela in 

konkretnih izkušenj, ki so izrednega pomena za boljše razumevanje naravoslovnih procesov, 

lažje pomnjenje, povezovanje teorije s prakso … 

 

3 Zaključek 

Uporaba sodobnih pristopov v poučevanju vpliva na osebnostno rast učitelja, ki se z nenehnim 

izpopolnjevanjem bogati, hkrati pa učenec spoznava različne strategije, s katerimi si lahko 

pomaga pri samostojnem učenju. Tako oba udeleženca v vzgojno-izobraževalnem procesu 

osebnostno rasteta. 

Izkušenjsko učenje je aktivno učenje. Vodi do boljšega razumevanja, prinaša večji obseg 

znanja, med učenci ustvarja pozitiven odziv glede učenja, deluje motivacijsko. Tovrsten pouk 

pa prav gotovo ni bližnjica k znanju, s katero brez truda dosežemo to, česar s klasičnim poukom 

ne moremo (Kranjc, 2015). 

Aktiven pristop, kot je izkušenjsko učenje, od učitelja zahteva večjo angažiranost in skrbnejšo 

pripravo. Na začetku svoje poklicne poti sem bila omejena z zahtevami učnega načrta in sem 

pri obravnavi snovi hitela, sedaj, ko imam celosten pogled nad cilji, ki jih je potrebno realizirati 

v določenem razredu, je veliko lažje. Medpredmetno povezovanje mi omogoča uresničevanje 

ciljev več učnih predmetov hkrati, tako da mi za vključevanje sodobnih metod poučevanja, ki 

terjajo več časa, tega tudi ostane dovolj. 

Res je, da za pripravo takšnih učnih ur porabim veliko časa, saj brskam za vedno novimi idejami 

in načrtujem dejavnosti, vendar se moj vloženi čas in trud povrneta, ko vidim pričakovanje na 

vedoželjnih obrazih otok, ki nestrpno čakajo, da jim povem, kaj zanimivega bodo raziskovali 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 668 
 

tisti dan in zadovoljstvo, nasmehe, strele, ki švigajo iz njihovih možgančkov med samo 

aktivnostjo. 

Ker sama vidim veliko prednosti pri uporabi sodobnih učnih metod, jih bom v svoj pouk brez 

pomislekov vključevala tudi naprej. Menim, da se pri naravoslovju vsega ne da obravnavati z 

eno izmed sodobnih učnih metod (izkustvenim učenjem, projektnim delom, problemskim 

poukom, raziskovalnim učenjem, eksperimentalno-terenskim delom), zato se bom tudi v 

prihodnje trudila, da bodo pri mojih učnih urah tradicionalne metode poučevanja hodile z roko 

v roki s sodobnimi učnimi metodami in da bodo učenci aktivni soustvarjalci učnega procesa. 
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Povzetek 

V prispevku predstavljam izkušnje dela z dijaki na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in 

računalništvo Šolskega centra Celje, kjer se pri izobraževanju dijakov učitelji srečujemo z 

najrazličnejšimi izzivi. Največji izziv zame pa je še vedno, kako zainteresirati dijake za snov, ki 

jo predavam. Inovativno učenje je gotovo odgovor na to vprašanje. V prispevku vam želim 

predstaviti enega izmed projektov inovativnega poučevanja in zaključek naše raziskave. 

 

Ključne besede: inovativnost, učenje, električni avtomobil 

 

 

Abstract 

In my paper I present the experience of working with students at the Secondary School of 

Chemistry, Electrical Engineering and Computer Science at the Celje School Center, where 

teachers face many challenges during their education. The biggest challenge,that has always 

been is how to interest students about the subjects I teach. Innovative learning is certainly the 

answer to these questions. In this article I would like to present to you one of the innovative 

teaching projects and the conclusions of our research. 

 

Key words: innovation, learning, electric car 
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1 Predstavitev teme 

Pri pouku imamo vedno težavo, da se dijaki zberejo in osredotočijo na problem, ki jim ga 

predstavimo ali opišemo. Kako torej povečati njihovo zanimanje? Osnovno gonilo znanja je 

gotovo interes dijakov za snov, ki jo predavamo. Pri praktičnem pouku kaj kmalu postaneš 

melanholično razpoložen, posebno pri dijakih z manj znanja in vedenja. Pri svojih urah sem se 

zato začel ukvarjati z vprašanjem, kako izboljšati koncentracijo dijakov, vidljivost problema, 

individualnost in odgovornost dijakov do problema ter kaj jim v predstavljenem problemu ni 

jasno. Odgovor na to sem poiskal v inovativnem poučevanju dijakov. 

Koncept inovativnega učenja so v svoji študiji (No limits to Learning) razvili strokovnjaki iz 

rimskega kluba ‒ James W. Botkin, Mahdi Elmandjra in Mirce Malitz. Čeprav je bil koncept 

razvit že leta 1979, menim, da je še vedno aktualen in se lahko zelo uspešno prilega sodobnim 

konceptom aktivnega učenja, torej akcijsko naravnanega učenja. Avtorja se v svojem delu 

zavzemata za pregled in prevrednotenje učenja človeka, kar je močno vplivalo na sodobno 

razumevanje človekovega učnega procesa, ki je postalo osnova za izgradnjo nove učne kulture. 

Danes lahko trdimo, da se v tej novi učni kulturi osredotoča bolj na participativno in 

anticipativno učenje (prim. Rodek, 2011). V zvezi s tem mnogi avtorji v svojih pedagoško-

psiholoških razpravah o izobraževanju, opirajoč se na konstruktivistično teorijo učenja, 

poudarjajo, da bi moral biti učenec predmet izobraževalnega procesa in da bi se moral 

kreativno in ustvarjalno naučiti reševati težave (Marentič Požarnik, 2000). Konstruktivisti 

poudarjajo, da je učenje proces, v katerem znanje pridobivamo z aktivnim učenjem novih 

vsebin, ne pa s posnemanjem ali pomnjenjem z mehaničnim ponavljanjem. Konstruktivistično 

razumevanje učenja je v ospredju udeležbe in aktivnosti učencev, torej aktivnega odnosa 

učenca in njegove vključenosti v to, kar se uči. Poleg poudarjene individualne dimenzije ima 

učenje tudi svojo socialno dimenzijo, zato je treba ustvariti učne situacije, ki omogočajo in 

spodbujajo dejavno sodelovanje učencev pri reševanju problemov ter sodelovanju z drugimi 

(prim. Rodek, 2011). Konstruktivisti trdijo, da nova znanja nastajajo v zapletenem povezovanju 

prejšnjih izkušenj študentov in dijakov z novimi idejami ter dejavnostmi, v katere so vključeni. 

To pomeni, da lahko učenec le z aktivnim sodelovanjem v učnem procesu postane graditelj in 

ustvarjalec novih pomenov ter znanj, ki temeljijo na novih idejah na predhodno pridobljenih 

spoznanjih in na tej osnovi ustvarijo svojo interpretacijo, torej nova znanja (Kramar, 2000). 
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1.1 Kaj je inovativno učenje? 

Inovativno učenje pomeni, da je učenje usmerjeno v sedanjost in prihodnost. Zahteva 

samostojno oblikovanje problemov, formiranje večih rešitev, skupinsko sodelovanje, 

spoštovanje individualne aktivnosti. Učenje zahteva ustvarjalnost, tehtanje različnih rešitev in 

učinkov, prevzemanje odgovornosti, demokratičnost pri odločanju, oblikovanje čuta 

soodgovornosti. 

Inovativno učenje temelji na povratni informaciji, ki deležnika (učitelj/učenec) spodbudi k 

nadaljnjemu raziskovanju, iskanju, napredovanju, nakazati mora možnost napredka, pot. 

Inovativno učenje ohranja motivacijo za učenje in spodbuja pridobivanje novih znanj ter 

veščin. 

 

1.2 Kakšna je naloga učitelja? 

Učitelj: 

 ne rangira; 

 ne ustvarja tekmovalnosti v skupini, ampak samega s sabo; 

 izhaja iz zavedanja, da je vsak otrok individum; 

 zaveda se različnega predznanja; 

 ustvarja nove kontekste za prenos znanja; 

 organizira, ponuja dejavnosti, s katerimi otroci pridobivajo dolgoročno znanje; 

 spodbuja ustvarjalnost, kreativnost; 

 ustvarja pozitivno klimo v prostoru, skupini; 

 v središču dogajanja ni on, ampak dijaki, ki so aktivni. 

Postavlja se vprašanje, kako učitelj pridobiva ocene oziroma vrednoti njihovo znanje, ki je pri 

takšnem sistemu dela malce drugačna. Lahko uporabi naslednje metode: 

 sprotno spremlja dijakov napredek; 

 dopušča, dovoljuje izboljšave; 

 skupaj z dijaki oblikuje kriterije uspešnosti; 

 kvizi (kahoot); 

 njegovo in vrstniško vrednotenje izdelkov, nastopov … 
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Pretiravanje poudarjanja znanja v šoli povzroča zanemarjenje drugih ciljev šole: vzgojnega in 

funkcionalnega. Pouk postane usmerjen v širino znanja, kar ima negativne posledice. Vzgojni 

in funkcionalni vidik pa sta zaradi razdrobljenosti družbe ter individualizma vedno 

pomembnejša. 

 

2 Inovativno učenje pri predmetu Pogonska tehnika 

Dijak pri predmetu Pogonska tehnika (PTE) poleg teorije in laboratorijskih vaj opravljajo še 

sklop praktičnega pouka. Zadal sem si nalogo, da ugotovim, katere teme dijake sploh zanimajo 

in bi jih lahko uvrstili v naš sklop oz. učni načrt. Po več urni debati smo izpostavili tri ideje: 

 Alternativni viri in shranjevanje energije; 

 Gorivne celice; 

 Električni avtomobil. 

Po anonimnem glasovanju je bila izbrana tema Električni avtomobil in smiselnost nakupa le-

tega v Sloveniji. Preko skupinske dinamike sestavljenke (puzzle) (pri kateri vsak akter dobi po 

en del sestavljanke) sem jih razdelil v skupini za nakup in proti. 

Skupini sta morali zagovarjati v naprej določene zahteve. Po 2 tedenski pripravi na zagovor, za 

ali proti, smo prišli do pomembnih ugotovitev. Ne samo, da so bili dijaki seznanjeni s 

sestavnimi deli električnega avtomobila in delovanjem, vse skupaj so morali še ekonomsko 

ovrednotiti. 

 

2.1 Ugotovitve raziskave Smiselnost nakupa električnega vozila v 

Sloveniji 
 

Prednosti 

 izkoristek električnega avtomobila 
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Slika1: Izkoristek avtomobilskih motorjev 

 

 okolju prijazna energija 

 

Slika 2: Simbol ogljičnega odtisa 

 ugodne karakteristike navora 

 

 

Slika 3: Izkoristek motorja pri različnih vrtljajih 
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 cena vzdrževanja 

 

 

Slika 4: Primerjava izkoristka glede na težo motorja 

 

Prednosti so tudi naslednje: 

 vzdrževanje je cenejše; 

 električna vozila so opravičena plačila cestnega sklada; 

 cene goriv in cena električne energija;  

 vsa kinetična energija pri zaviranju se lahko pretvori v električno energijo. 

 

Subvencija 

Slovenija danes spada med evropske države z dokaj visokimi subvencijami za nakup 

električnega avtomobila. Nepovratna sredstva znašajo 7.500 evrov, kupec pa jih od Eko sklada 

dobi na podlagi izstavljenega predračuna. Eko sklad ponuja tudi zelo ugodne obrestne mere v 

primeru financiranja. To je mogoče za celoten maloprodajni znesek avtomobila ali pa z odšteto 

subvencijo. Tako na primer subvencija za avto, kot je Opel Amperae ali Nissan Life 1 in 2, znaša 

7.500 evrov, za priključne hibride, kot je Toyota Prius, pa 4.500 evrov. 

Subvencije niso omejene z višino nakupne vrednosti avtomobila. Veljajo tudi za najdražje 

avtomobile, na primer za Teslina modela S in X. 

Subvencija ob nakupu je namenjena predvsem manjšanju razlike med klasičnimi in 

električnimi avtomobili. Pri teh je ena najdražjih postavk litij-ionska baterija. Njen strošek se 
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je v zadnjih letih sicer že močno zmanjšal, proizvajalci pa v vozila vgrajujejo enote z vse večjo 

kapaciteto. 

Kupec električnega avtomobila subvencije ne dobi neposredno iz državnega denarja. V skladu 

se nabirajo sredstva, ki jih v obliki »prispevka na porabo energije za povečanje energetske 

učinkovitosti« plačamo tudi ob vsakem natočenem litru bencina, dizla, prav tako tudi ob 

uporabi avto-plina, porabljanju elektrike in podobno. 

V ceni litra dizelskega goriva (1,23 evra) znaša letos ta prispevek 0,8 centa. Plačujemo ga od 

leta 2010, ko je znašal še 0,2 centa na liter. Lani je znašal 0,6 centa na liter dizla. Pri litru 95-

oktanskega bencinskega goriva znaša ta prispevek 0,73 centa na liter goriva. Prav tako 

prispevamo 0,8 centa za vsako kilovatno uro porabljene električne energije. Cenam prispevka 

je treba dodati še DDV. 

Kdor natoči 50-litrsko posodo z dizelskim gorivom, v sklad za financiranje električnih 

avtomobilov torej prispeva 48,8 centa. 

 

Slabosti 

 življenjska doba akumulatorjev je omejena; 

 

 

Slika 5: Baterijski sklop pri vozilu Tesla 

 

 cena baterijskega sklopa približno polovica cene avtomobila; 

 omejena je tudi razdalja, ki jo lahko električna vozila prevozijo z enim samim polnjenjem; 

 polnjenje akumulatorja traja bistveno dlje od točenja goriva; 
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Slika 6: polnjenje električnega vozila 

 

 v primeru, da vam med vožnjo zmanjka elektrike, vam je prijatelj ali znanec ne more 

pripeljati; 

 električni avtomobili so nekoliko dražji. 

Uporabili smo podatke Statističnega urada Slovenije, le-ti so ključni za uspešen zaključek 

naloge. S pomočjo statističnega urada smo ugotavljali smotrnost nakupa električnega vozila v 

Sloveniji. 

Najprej smo naredil primerjavo med vozili na fosilna goriva in električnimi vozili ter tako 

potrdili hipoteze, saj so vozila na električni pogon bistveno čistejša kot vozila na fosilna goriva, 

nizki stroški vzdrževanja in polnjenja pa odtehtajo visoko ceno nakupa, saj se nam ob pametni 

ponudbi avto amortizira v dobrih šestih letih. 

Za potrditev nakupa pa smo poleg izkoristka raziskovali, koliko kilometrov v povprečju prevozi 

povprečen državljan, kolikšna je povprečna starost njihovih vozil in na koliko let povprečen 

Slovenc menja svoje vozilo. 

Spodnji graf nam prikazuje povprečno dnevno prevoženo razdaljo v Sloveniji. Z grafa lahko 

ugotovimo, da skoraj 70 % ljudi naredi dnevno manj kot 100 km, saj vozilo uporabljajo samo 

za krajše transporte do služb, opravkov itd. 24 % ljudi naredi dnevno do 250 km, to gre 

predvsem za ljudi, ki delajo na terenu oz. v nekem oddaljenem kraju, 6 % pa naredi več kot 

250 km. 
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Graf 1: Število prevoženih km na dan 

 

Naslednji graf nam prikazuje starost vozil v Sloveniji. Z grafa lahko dobro odčitamo, da v 

Sloveniji prevladujejo vozila stara nad 5 let. 

 

 

Graf 2: Starost avtomobilov 

 

Prišli smo do ugotovitve, da se električni avtomobil splača v primeru, da smo brez vozila oz. je 

naše vozilo starejše od 10 let. V primeru, da je naše trenutno vozilo mlajše od 5 let, pa se nakup 

ne splača, saj je smiselno »odvoziti« trenutno vozilo do konca in se potem odločiti za nakup, 

saj bi bil strošek zamenjave previsok, drugi pogoj za nakup pa je, da delamo manj kot 250 km 

dnevno, saj bi pri današnji tehnologiji in sedaj razpoloženimi avtomobili preveč omejeni z 

dosegom, kar pa predvidevam, da se bo s časom spremenilo. 
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2.2. Nakup 

Pri naslednjih pogojih. 

 

Slika 7: Diagram nakupa električnega vozila 

 

3 Zaključek 

Inovativno učenje za učitelja predstavlja nekoliko drugačen način dela, kot smo ga vajeni. 

Poleg tega je to dodatno delo, ki ni bilo planirano v naši učni obvezi, torej takšno dodatno delo 

tudi ne prinese nekega dodatnega plačila. Vsekakor pa je trud poplačan. Dijaki prej usvojijo 

vse zastavljene cilje, so samomotivirani. Omogočil sem jim prehode med skupinama za ali proti 

nakupu. Seveda je prehod moral jasno argumentirati in predstaviti ostalim dijakom. 

V veliki meri je vse odvisno od učiteljevega entuziazma ali bo to delo opravljal tako zavzeto, 

da bo tudi dijake navdušil za dodatno delo. Pojavijo se lahko tudi nekatere težave. Čas, ki ga 

imamo na razpolago, da si ne postavimo prevelikih idej, ki bi nas preveč obremenile. Ali naj se 

dijaki z delom ukvarjajo tudi doma? Kje postaviti mejo, da še vedno lahko dosežeš učne cilje 

znotraj kurikula in opraviti zadolžitve predvidene v letnem delovnem načrtu? 

Ustvarjalnost je naravna človeška lastnost. Odrasli pa jim moramo dati pogoje, da razvijajo 

svoje sposobnosti in talente. Metoda, s katero bomo to prav gotovo dosegli, pa je inovativno 

učenje. 
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Vrtci Občine Žalec 

 

 

Dubravka Tržič 

 

 

 

 

ROZA IN MODRA, MODRA IN ROZA 

 

PINK AND BLUE, BLUE AND PINK 
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Povzetek 

Z nekaterimi stereotipi živimo, jih samoumevno sprejmemo in se tako tudi obnašamo. 

Otroštvo je čas, namenjen raziskovanju, odkrivanju in učenju. Otroci so raziskovalci. Radi 

odkrivajo nove stvari in osvajajo nove veščine in spretnosti. Odrasli jim nudimo spodbude in 

možnosti, jim omogočamo, da sprašujejo in eksperimentirajo. To velja tudi pri prepoznavanju 

barv. Otrok prek izkustev osvaja kognitivne povezave med vizualnimi dražljaji in besedami. V 

procesu pridobivanja informacij prek različnih izkušenj postopno osvojijo barvo kot koncept, 

jo razlikujejo in poimenujejo. Vizualna informacija obsega 90 % vseh informacij, ki prihajajo v 

skorjo človeških možganov. S pomočjo vida tako odrasli kot tudi otroci osvojimo osnovne 

pojme, ki karakterizirajo materialni svet: oblika, barva, velikost, odboj svetlobe, prostorski 

odnosi med predmeti, oddaljenost, smer. 

 

Ključne besede: predšolski otroci, barve, prepoznavati, kognitivne povezave, vizualni namigi, 

besede, roza, modra, oči, materialni svet 

 

Abstract 

We live with some stereotypes, we accept them and we also behave like that. childhood is 

time intended for research, discovering and learning. children are researchers. They like to 

discover new things and they gaining new skills. Adults offer them stimulations and 

possibilities and we make it possible for them to ask questions and experiment. This is also 

true in colour recognition. The child assimilates cognitive connections between visual stimuli 

and words through experiences. In process of gaining information through different 

experiences children gradually assimilates colour as a concept, they differentiate it and name 

it. visual information comprises 90% of all information, that is coming into cerebral cortex. 

Both adults and children assimilate basic concepts with the help of vision, that characterise 

material world: shape, colour, size, reflection of light, spatial relations between objects, 

distance, direction. 

 

Key words: pre-school children, colours, recognition, cognitive connections, visual hints, 

words, pink, blue, eyes, material world  
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1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi 

izhodišči 

V predšolskem obdobju ima na otrokov moralni razvoj najmočnejši vpliv družina. 

Najpomembnejši, najtrajnejši in najbolj zaupen odnos v otrokovem življenju je odnos s starši. 

Starši so tisti, ki otroku pomagajo pri vrednotenju življenjskih doživljajev, ga vodijo mimo 

nevarnih življenjskih izzivov in ga oblikujejo v čustveno zdravega človeka (Shapiro, 2003). 

Svet, ki nas obkroža, ni črno-bel, roza-moder, temveč je s svojo paleto različnih barv lep in 

pisan. Vsi smo različni tako starši kot otroci. Razlike so tudi med vzgojiteljicami in vzgojitelji, 

čeprav mora biti v ospredju zavedanje odgovornosti za razvoj in učenje vsakega otroka v 

oddelku. S svojim strokovnim znanjem, z osebnim odnosom in vrednotami omogočamo 

kvaliteto življenja vsem otrokom in ohranjamo identiteto vsakega od njih. 

Učenje nikoli ni le enosmerno. Gre za podajanje otroku znanih vsebin, ki jih ponotranji, 

preoblikuje in vrača v svet (Močnik, 2012). Vzgojitelji morajo ozaveščati pomen lastne vloge 

pri razvoju in učenju otrok. Pomembni področji, ki sta nujni za razumevanje otrokovega 

razvoja in učenja, sta socialni in moralni razvoj. 

Socialni razvoj posameznika je proces, ki temelji na poznavanju samega sebe in se izgrajuje v 

odnosu z drugimi. Specifične učne priložnosti z izražanjem lastnega pogleda na odnose ob 

upoštevanju primernih oblik medosebnih interakcij v različnih socialnih kontekstih otroke 

spodbujajo k uporabi socialnih spretnosti. 

Moralni razvoj je v vrtcu opredeljen kot medpodročna dejavnost (Kroflič, 1999, str. 18). 

Vzgojiteljica ob vsakodnevnem reševanju konfliktov, ki nastanejo ob prilagajanju otroka 

pravilom življenja v vrtcu, izkoristi možnosti učenja moralnega in socialnega razvoja otrok. 

Konfliktna situacija je idealna učna situacija, saj se otrok v predšolskem obdobju uči predvsem 

iz izkušenj. 

Danes se veliko govori o emocionalni pismenosti. Postavljajo jo kot osnovo za razvoj zdravega 

otroka. Čustva so zrcalo našega odraščanja, sama zavest o čustvih pa osnovni način ustvarjanja 

življenjskih sprememb. Bolj kot je otrokovo okolje čustveno spodbudno in varno, večje so 

možnosti, da bo v življenju srečen in uspešen. 
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Otrok v umetniških dejavnostih pokaže svoja najbolj skrita občutja, natančno opiše ali slikovno 

predstavi določeno vsebino, izrazi svojo etično presojo o osebi, dogodku ali pa le 

eksperimentira z umetniškim jezikom. Izkušnje otrok na področju umetnosti so zaradi 

celovitosti doživljanja in ustvarjanja izjemno pomemben dejavnik njegovega uravnoteženega 

razvoja in duševnega zdravja (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 38). 

 

1.1 Spolni stereotipi 

Spolni stereotipi zajemajo posplošene značilnosti. So odraz dojemanja žensk in moških, razlik 

med njimi ter njihovih družbenih vlog (ženske so nežne, čustvene, prijazne, občutljive; moški 

so močni, pogumni, dominantni, vplivni, razumni … ). Spolni stereotipi, ki se oblikujejo s 

posplošenim sklepanjem o vedenju, sposobnostih, interesih drugih oseb le na podlagi spola, 

ustvarjajo nerealno in nepravično predstavo o moških in ženskah, skušajo družbene razlike 

med spoloma prikazati kot posledico naravnih razlik (npr. naravno je, da se moški pogosteje 

odločajo za tehnične poklice, ženske pa za skrbstvene). 

V svet spolnih stereotipov vstopimo že ob rojstvu. Barve postanejo sestavni del našega 

razmišljanja o spolu že ob rojstvu. Bodoči starši pred rojstvom otroka pogosto pripravijo 

oblačila roza barve, če pričakujejo deklico, modra oblačila pa za fantka. V nekaterih 

porodnišnicah deklice dobijo roza, dečki pa modra oblačila. Ko v veleblagovnici stopimo na 

otroški oddelek z igračami, nam v oči nemalokrat zasveti cela vrsta roza igrač. Za poimenovanje 

vseprisotnosti rožnate barve otroških igračah, oblačil in knjig za punčke se je uveljavil izraz 

pinkifikacija. 

Predavateljica na Filozofski fakulteti v Ljubljani Milica Antić Gaber meni, da gre pri barvnem 

označevanju za spodbujanje stereotipov: »Pri barvnem označevanju igrač po principu: roza 

igrače in obleke za deklice, modre za dečke, gre za to, da je nevtralnega prostora izjemno malo. 

S to delitvijo pa niso povezana le različna stereotipna pričakovanja o tem, katere so primerne 

igre in igrače, ampak tudi, kakšno je primerno vedenje in obnašanje, katere vloge so primerne 

za ene in katere za druge. Od deklic se pričakuje, da so bolj mirne, urejene, čiste, disciplinirane, 

ipd., medtem ko se dečkom dovoljuje več svobode in izbire pri delovanju, obnašanju, igrah.« 

Tudi delitev na igrače za fantke in igrače za punčke v naših trgovinah je jasno barvno 

zaznamovana in ločena, kar spodbuja predvsem spolno specifična oglaševalska industrija.  
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Posledica sprejemanja te stereotipne delitve deklice prikrajša za aktivne igre, za dejavnosti, 

pri katerih bi lahko razvijale prostorske predstave in analitične spretnosti, ter jih usmerja v 

vloge pasivnih princesk, obdanih s punčkami, ki jih modno oblačijo, z dojenčki, za katere 

skrbijo, s kuhinjskimi pripomočki, s katerimi se pripravljajo za igranje primernih vlog pozneje 

v življenju, hkrati pa dečke usmerja stran od tega. Dečkom se največkrat kupijo vozila, kocke, 

ki spodbujajo logično in praktično mišljenje, tudi različno otroško orožje, ki največkrat 

spodbuja agresivno vedenje. 

 

2 Stereotipnost barv 

Svet okoli nas je pisan in se nam ponuja v množici različnih barv. Z njimi ga obogatimo, estetsko 

uredimo in prilagodimo glede na lastne potrebe in želje. 

Človeško oko zmore razlikovati približno 2000 različnih barvnih odtenkov. Človek barve 

uporablja, se z njimi izraža. Barve uporablja kot pripomoček pri komunikaciji. Barve ustvarjajo 

prijetno okolje in v prostor vnesejo pozitivno vzdušje, zato so zanimive tudi otrokom. Močno 

vplivajo nanje. Najbolj jih pritegnejo žive, naravne barve: modra, rdeča, zelena in rumena. Barv 

ne izbirajo iz realnega sveta, temveč jih izbirajo predvsem po svojih lastnih občutkih in 

čustvenem razpoloženju. 

Barva je eden od prvih načinov razlikovanja med stvarmi, ki jih otrok vidi. Prav tako so imena 

barv med prvimi besedami, ki jih otrok uporablja za opis videne stvari. Barva stimulira vizualni 

občutek in spodbuja zadrževanje informacij. 

Rumena barva je barva sonca, svetlobe, optimizma, ki poživlja, aktivira in osvobaja pred 

strahovi. Na zidovih in materialih v prostoru ima pozitiven učinek na počutje. Spodbuja 

motoriko. Njena pomembna lastnost je komunikativnost (npr. poštni nabiralniki rumene 

barve). 

Rdeča barva je signalna barva, barva strasti, vitalnosti in prodornosti. Spodbuja intelektualni 

razvoj in aktivnost. Če jo je v okolju preveč, postane vznemirjajoča. Pri otrocih je zelo 

priljubljena. Je pokazatelj dobrih odnosov tako s starši kot z drugimi otroki.  
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Modra barva je barva miru in harmonije. Deluje sproščujoče. Je barva zrelosti, natančnosti in 

sposobnosti. Je med bolj priljubljenimi barvami. Včasih je veljala za tipično žensko barvo ( Roza 

pa za tipično moško barvo). 

Roza barva je barva ljubezni, topline in nežnosti. Vzbuja empatijo in skrbnost. Predstavlja 

sočutje, vzgojo in ljubezen. Roza barva je kombinacija rdeče in bele. Stalna in izključna uporaba 

roza barve nas lahko naredi nezrele in neumne (Pink Panter). 

 

2.1 Barve in rojstvo 

Kot vzgojiteljica delam v oddelku najmlajših otrok. Opažam pogoste barvne stereotipe, ki jih 

vsakodnevno uporabljamo (roza, modra in rdeča). Pri nekaterih otrocih je barvna določenost 

glede na biološki spol izrazitejša (biološki spol označuje tiste telesne značilnosti, zaradi katerih 

se ljudje delimo na ženske in moške in zaradi katerih se med seboj razlikujemo.) Deklice živijo 

v vseprisotnosti rožnate barve: njihove sobe, igrače, oblačila in knjige. Njihovo vsakdanje 

življenje se v večini primerov vrti v percepciji roza barve, pri nekaterih deklicah pa roza barvo 

zamenja rdeča. Kot vsakodnevna opazovalka se zamislim in si mislim groza. 

Starši in strokovne delavke otroke na različnih področjih ozaveščamo, širimo obzorje, soočamo 

z napačnimi informacijami in ponujamo drugačne vzore, modele. Dečkom in deklicam 

ponujamo različne vrste iger z različnimi igračami. Otroci se skozi igro najpogosteje učijo 

kulturnih kodov ter razvijejo veščine in interese. Pomembno je zavedanje staršev in 

vzgojiteljev, da sta oba spola enako pomembna, enakovredna, enakopravna in morata imeti v 

življenju enake možnosti. 

Igra je za otrokov razvoj zelo pomembna. Prek igre z različnimi igračami otrok razvija 

identiteto, sposobnosti, potenciale, spoznava sebe, druge in razvija medosebne odnose. 

Različne igrače so namenjene različni starosti otrok, razvojnemu nivoju in interesu. Menim, da 

delitev igrač glede na spol in igre s primernimi igračami glede na spol vplivajo na krepitev 

stereotipov in otrokom na skrit način posredujejo sporočilo o družbenih pričakovanih vlogah 

glede na spol. Če bi v vrtcu fantkom ponujala zgolj avtomobile in kocke, deklicam pa zgolj 

barbike, bi obojim omejevala njihovo ustvarjalnost, domišljijo, razvoj njihovih sposobnosti in 

potencialov. Posledično bi s tem krepila stereotipe in spolno določene vloge v družbi. Pri 

svojem delu omogočam in spodbujam, da se otroci ne glede na spol igrajo z vsemi igračami po 
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njihovi izbiri, četudi si izberejo igrače, ki so tradicionalno vezane na drug spol. Njihova 

domišljija me velikokrat preseneti in potrdi, da delam prav (preusmeri pogled na moje 

stereotipne vzorce). 

Modna industrija in njena ponudba staršem in otrokom ne ponuja veliko možnosti izbire. V 

nakup oblačil in igrač nevtralnih barv je danes potrebno vložiti veliko truda in časa. Zanimivo 

bi bilo slišati odgovore staršev na vprašanja, ali dovolijo svojemu otroku, da si sam izbere 

oblačilo v barvi, ki mu je všeč, kaj storijo, če si sin izbere roza majico, ali pomislijo, kaj bodo pa 

drugi rekli o sinovi izbiri in podobno. 

 

2.2 Kako prisotne stereotipe, ki so del prikritega kurikuluma, 

presegamo v vrtcu? 

Ko se poglobimo v dejstva, ki so botrovala k spolnim stereotipom, spoznamo, da ne vemo, da 

je bila v preteklosti roza barva tista, s katero so pogosto naznanili rojstvo sina. Številna 

pregovarjanja, razprave, ali naj se rojstvo sina naznani z modro ali roza barvo, so leta 1921 v 

ZDA botrovala določitvi, da je standardna barva za dečke modra in za deklice roza.  

Otroci imajo radi občudovanje, potrditev in pohvalo. Odrasli se v izražanju pohval razlikujemo; 

eni jih radi sporočamo, drugi ne. Pomembno je zavedanje, kaj z njimi sporočamo (npr: lepa si, 

prava princeska si, ti si velik in močan ... . Komplimenti, ki temeljijo na zunanjem videzu 

posameznega spola, imajo dober namen. Želijo okrepiti samozavest otroka, a žal po drugi 

strani na prefinjen način sporočajo deklicam, da je njihova vloga lepa in pasivna, dečkom pa, 

da morajo biti močni in pogumni, naj ne jokajo, naj ne bodo potrti, žalostni in razočarani. 

Sporočamo jim, da se je čustev potrebno sramovati, da so slabiči, po drugi strani pričakujemo 

od njih, da so ljubeči, da pokažejo, da znajo imeti radi in to tudi povedo. Dečki odrastejo, 

postanejo možje, očetje, ki svojih čustev ne znajo pokazati in izraziti. 

Izrekanje potrditev in pohval v vrtcu je pomembno. Če otroke pohvalimo za njihov trud, delo, 

rezultate in dosežke, smo na dobri poti preseganja spolnih stereotipov. Pohvala odlično, visok 

stolp iz kock si zgradila deklici daje povratno informacijo, da je ustvarjalna, sposobna. Pohvala 

tvoj nahranjen medvedek je je zaspal, zagotovo je zadovoljen dečku sporoča, da je skrben in 

vesten. 
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Tudi pravljice spodbujajo otroško domišljijo in otrokom posredujejo sporočila o pomembnih 

vrednotah, normah in medosebnih odnosih. Nekatere med njimi pa vsebujejo odkrite in 

prikrite stereotipe ter pričakovanja o družbenih vlogah žensk in moških. Redko so fantje 

opisani kot skrbni, čustveni, ranljivi in dekleta kot močne junakinje. Pričakovanja o družbenih 

vlogah se kažejo tudi skozi živalske like, medvedka kuha, medved s sinom nabira dračje za 

večerni ogenj ... Te pravljice so dobro izhodišče za pogovor z otroki o stereotipih, o 

pričakovanjih družbe, o občutkih, željah … Otrokom so pravljice, zgodbe in risanke všeč, zato 

jih smiselno vpletamo v vsakodnevne dejavnosti in njihove nauke uporabimo kot orodje, ki 

otroke uči sprejemati in razumeti stigmo. Pravljica Sneguljčica je lahko dobro izhodišče za 

pogovor o delitvi dela v družini, pravljica o Pepelki je lahko spodbuda za pogovor o izbiri 

partnerja ali partnerice, risanka Levji kralj nudi možnost za pogovor o moči in o očetovskih 

čustvih, risanka Jaz, baraba je krasna osnova za pogovor o posvojitvi, enostarševski družini, 

zgodbica Rozagroza in Plavalava daje smernice za pogovor s sabo o otroštvu, čarih otroštva in 

se nadgradi v pogovor o vsem mavričnem, kar se skriva v vsakem posameznem otroku, tudi 

tistem, ki se skriva globoko v njih. 

 

3 Zaključek 

Otroci so vpeti v odnose z ljudmi, ki jih obkrožajo, so od njih odvisni ali pa so zelo 

samoiniciativni. Ana M. Sobočan v svojem prispevku daje odraslim v premislek, da se zavedajo 

svoje pristranskosti in jih usmeri v razmislek in razumevanje perspektive otrok. Avtorica daje 

pomembnost nenehnemu zavedanju pozicij moči med odraslimi in otroki (M. Sobočan po 

Caputo, 2012). 

Majhni otroci se odzivajo s kretnjami in z gibanjem, preden se odzovejo na izgovorjene besede. 

Razumejo in raziskujejo zvok, preden se naučijo govoriti. Rišejo slike, preden tvorijo črke in 

izživijo zgodbe, preden se naučijo brati (Joseph Chilton Pearce). 

Otrok, ki se lahko izrazi ob pravem času, na pravem mestu in tako kot sam to najbolj zmore v 

danem trenutku z barvo, glasbo ali z gibom, bo srečen in pripravljen na vse nadaljnje izzive. 

Povedal nam bo, kaj čuti s pobarvanimi besedami, z veliko ljubezni v srcu. Od odraslih pa je 

odvisno, ali bomo to videli, slišali ali ne. To izraznost poudari tudi avtor Malega princa, ko pravi: 

»Če hočeš videti, moraš gledati s srcem, bistvo je očem nevidno.« 
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Pomembno je izhajati iz spoznanj o specifiki otroka, o njegovih potencialih, da ga ne zatremo, 

utišamo ali na kakršen koli način posežemo v njegovo samostojnost. Otrok naj bo svoboden 

pri svojih odločitvah, sam naj izbere, s katero barvo bo ustvarjal, katere barve oblačila bo 

oblekel in s čim se bo igral. 

Zaključujem z besedami iz knjige Rozagroza in Plavalava: 

»Otroci, odrasli potrebujejo pomoč. Ujeli so se v lastne odrasle sobane in zdaj grozi, da se 

boste vanje ujeli tudi vi. Skrbi jih za vas, seveda jih skrbi. Zato pišejo pravilo na pravilo na 

pravilo. Ne zmenijo se za vaše poželjive poglede proti napačnim policam, s posebno odraslo 

odredbo so vam prepovedali solze. Povzdignite glas, visoko v zrak dvignite svoje živopisne 

barvice in povejte, da nikakor ne želite postati odrasli, če ga bodo še tako lomili, če vas bodo 

še naprej tako nesmiselno usmerjali. In če se bodo delali nevedne, če bodo poskušali pogovor 

speljati kam drugam, nanje brez slabe vesti naščuvajte Rozagrozo in Plavolavo. Čisto malo, 

samo toliko, da jim naščuvate strah v kosti. Potem bodite spet otroci» (Damjan Zore). 

 

4 Viri in literatura 

1. AKTIVNI.VSI. Smernice za odpravljanje stereotipov ter krepitev enakosti žensk in moških. 

2018. 

2. BARAT, A. Sme vzgojiteljica v vrtcu kaznovati vašega otroka? [Online]. Dostopno na 

spletnem naslovu: https://www.domovina.je/kategorija/pogledi/. 

3. BURCAR, L. Vztrajanje na nedolžnosti otroštva: neokonservativizem in družbeno spolna 

ideologija v globalno tržni mladinski književnosti. Časopis za kritiko znanosti . 2012, št. 

249 (letn. 39), str. 149-164.  

4. CORSARO, W. A. The Sociology of Childhood. New York: Pine Forge Press. 1997. 

5. ERŽEN, S. in IVANČIČ, M. Rozagroza in Plavalava. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti. 2017. 

6. KODEKS etičnega ravnanja v vrtcu, Sekcija za predšolsko pedagogiko. 1996. 

7. KURIKULUM za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 1999. 

8. MAJERHOLD, K., MOČNIK, T. in TURK Niskač, B. Otrok in otroštvo – sodobne 

družboslovne humanistične perspektive. Časopis za kritiko znanosti. 2012, št. 249 (letn. 

39), str. 7-14. 

https://www.domovina.je/author/andreja-barat/
https://www.domovina.je/kategorija/pogledi/


CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 691 
 

9. MAJERHOLD, K., MOČNIK, T. in TURK, Niskač, B.  Otrok in otroštvo: preteklosti, sedanjosti 

in prihodnost. Časopis za kritiko znanosti. 2012, št. 249 (letn. 39). 

10. MOČNIK, T. Od šole rovka do generacije 2000: Reproduktivni in inovativni vidiki 

delovanja otrok v procesu socializacij. Časopis za kritiko znanosti. 2012, št. 249 (letn. 39), 

str. 33-44.  

11. PANTLEY, E. ABC odlične vzgoje: zakladnica nasvetov za starše. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 2001. 

12. SAINT-Exupery A. de. Mali princ. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2016. 

13. SHAPIRO, L. Ščepec preventive: kako preprečimo težave, preden se sploh pojavijo. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 2003. 

14. SOBOČAN, A. M. Otroštvo pod mavrico: razprave in družinske realnosti. Časopis za kritiko 

znanosti. 2012, št. 249 (letn. 39), str. 137-148.  

  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 692 
 

Srednja zdravstvena šola Celje 

 

 

Igor Uranjek 

 

 

 

 

ORIENTACIJA – PRILOŽNOST ZA SODELOVANJE  

VSEH AKTIVOV IN PODROČIJ 

 

ORIENTATION - OPPORTUNITY FOR COOPERATION  

OF ALL SCHOOL AREAS 

  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 693 
 

Povzetek 

Na Srednji zdravstveni šoli Celje že vrsto let pripravljamo orientacijski športni dan. Od 

preprostih začetkov, smo v izvedbi prešli na vključenost vseh področij in aktivov na šoli. 

Znanje, potrebno za uspešno opravljene naloge tistega dne, morajo dijaki prikazati s 

sodelovanjem in dogovarjanjem v skupini. Na vseh področjih, zlasti pa strokovnih, želimo 

znanje, prejeto v kabinetih, prenesti v različne situacije na terenu. Dijaki naj bi začutili 

uporabnost pridobljenih znanj v življenjskih situacijah, bili sposobni dobre medsebojne 

komunikacije in se med gibanjem na svežem zraku spoznavali z različnimi okolji v Celju in 

njegovi okolici. Z uporabo računalnika ob koncu športnega dne rezultate hitro obdelamo in 

razvrstimo skupine po znanju in hitrosti opravljene poti. 

 

Ključne besede: orientacija, pouk v naravi, delo v skupinah, Srednja zdravstvena šola Celje 

 

 

Abstract 

For many years at Celje Secondary School for Nurses we have been preparing orientation 

sports day. From simple beginnings, in the implementation we have switched to the 

involvement of all fields and assets in the school. Students need to demonstrate the 

knowledge necessary for successfully completing tasks that day by participating and agreeing 

in a group. In all areas, and especially the professional ones, we want to transfer the 

knowledge gained in the cabinets to different situations in the field. The students should feel 

the usefulness of the acquired knowledge in life situations, be able to communicate well with 

each other and become acquainted with different environments in Celje and its surroundings 

while moving in the fresh air. Using a computer at the end of a sports day, we quickly process 

and classify groups according to the knowledge and speed of the completed route. 

 

Key words: orientation, nature classes, group work, Celje Secondary School for Nurses  
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1 Orientacijski športni dan 

Na Srednji zdravstveni šoli Celje že vrsto let pripravljamo orientacijski športni dan. Sprva smo 

ga izvajali na eni trasi in z vsebinami, ki so bile vezane zgolj na orientacijo. Z leti, ko se je število 

dijakov povečevalo zaradi izgradnje nove šole in uvajanja novih programov, pa se je pokazala 

potreba po boljši organizaciji in izvedbi orientacijskega športnega dne. Ugotovili smo, da je 

takšen športni dan lahko dobro ogrodje, kateremu lahko uspešno dodamo še vsa druga šolska 

področja in vsebine. Delo v skupinah zahteva od dijakov sodelovanje, dobro komunikacijo in 

prilagajanje na opisani poti ter skupinsko delo in posvetovanje na kontrolnih točkah, kjer je 

zahtevano znanje z različnih področij. Zlasti strokovna področja v višjih letnikih od dijakov 

zahtevajo reševanje praktičnih nalog na terenu. Aktivna udeležba na športnem dnevu 

zastavljenem na takšen način zahteva od dijakov prilagajanje skupini in pred tekmovalnostjo 

postavlja v ospredje sodelovanje in pomoč drugemu – vrednote, ki jih v sedanji družbi še kako 

potrebujemo. 

Ko govorimo o orientaciji v tem delu, mislimo zlasti na orientacijo v neznanem okolju. Sprva 

pomislimo na štiri osnovne strani neba. Orientiramo pa se lahko s pomočjo zemljevida, s 

kompasom, s pomočjo sonca in številčnico na uri ali brez ure ter ponoči z zvezdami, pa tudi s 

hojo po azimutu (Kramperšek, 2017). 

Kristan, 1994 za bolj sistematično obravnavanje tega izseka športne vzgoje deli orientacijo na 

 orientacijske igre, 

 netekmovalno orientiranje v naravi in 

 tekmovalno orientiranje v naravi (orientacijski tek). 

V našem primeru so ločnice med temi oblikami zabrisane, saj gre za izvedbo, kjer smo v 

ospredje postavili skupinsko sodelovanje in prikaz znanja ter šele potem čas, potreben za 

opravljeno progo. Trdimo lahko, da je oblika, ki jo uporabljamo, prilagojena široki populaciji, 

ki z orientacijo v naravi nima veliko izkušenj. Orientacija predstavlja torej sestavni del za 

premikanje po terenu in vmesno reševanje nalog. Podobne oblike poznajo taborniki, skavti in 

planinci (Zorman, 2016). 
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2 Izvedba 

Prvo leto po spremenjenem načinu izvajanja orientacijskega športnega dne je bilo največ 

novosti in zahtevanih največ opravil. Vsako leto pozneje smo dodajali samo manjše popravke 

in izboljšave. Tako smo v začetku najprej trasirali štiri različne trase, od katerih imata dve svoj 

začetek in konec pred šolo, dve pa v mestnem parku. Na ta način ima vsak letnik svojo traso 

in dijaki v času šolanja spoznajo Celje z okolico na različne načine. 

 

2.1 Dijaki 

Dijaki, razdeljeni v skupine, dobijo na pot: 

 mapo s plastificiranim zemljevidom z označeno traso, 

 navodila za gibanje po trasi z označenimi kontrolnimi točkami in zahtevanimi vmesnimi 

točkami ter številko za klic v sili, 

 poimenski seznam članov skupine, 

 vrečko za smeti od malice, ki jo na cilju oddajo. 

Zemljevid smo natisnili s programom Quo, ki omogoča tiskanje natančnih kart celotne 

Slovenije v merilu 1:25000. V tem merilu so vidne številne podrobnosti, ki pa vseeno lahko 

odstopajo od dejanskega stanja na terenu, saj jih kartografski zavod ne more sproti osveževati 

in popravljati. Zlasti odstopajo gozdne ceste in poti ter na novo zgrajena krožišča. Takšna 

situacija zahteva še dodatno dogovarjanje v skupini. Pred tiskanjem smo v programu označili 

še potek trase in list plastificirali za trajnejšo uporabo zemljevida. 

Navodila natisnemo na dveh straneh. Na njih označimo čas začetka in konca hoje, koliko 

dijakov je v skupini in koliko skupin je v posameznem razredu. Z uporabo teh navodil in 

zemljevida z označeno traso dijaki prehodijo od 8,5 do 13,7 km. za kar porabijo 3 do 4 ure. Kot 

pomoč dodamo tudi številko profesorja za klic v sili. Dva profesorja, organizatorja, namreč 

skrbita vsak za dve trasi in rešujeta težave, ki se med izvedbo pojavijo. Na ta list dijaki 

zapisujejo rešitve vmesnih nalog. Prav tako pa nanj beležijo osvojene točke profesorji na 

kontrolnih točkah, kjer dijaki rešujejo naloge. Naloge so s področja stroke, biologije, prehrane, 

matematike, slovenščine, zgodovine in seveda geografije zlasti orientacijske vsebine od branja 

in razlage zemljevidov preko samostojne uporabe kompasa do uporabe kompasa in zemljevida 

hkrati. 
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V mapi je tudi seznam razreda na katerem na startu označimo, kateri dijaki so v skupini. Tako 

lahko profesorji na kontrolnih točkah preverijo ali skupina potuje enotno in so vsi dijaki 

prisotni. 

S priloženo vrečko za smeti dijake navajamo k temu, da je potrebno smeti iz narave prinesti in 

oddati v za to namenjena zbirna mesta ter tako ohranjati naravo in je ne obremenjevati z 

odpadki. 

 

2.2 Profesorji 

Pri izvedbi pomagajo vsi profesorji, saj je vključena cela šola. Vedno naredimo skupen 

sestanek, kjer predstavimo kontrolne točke, zadolžitve profesorjev, predviden čas prihoda 

prve skupine na posamezno točko in razjasnimo morebitna vprašanja. Profesorje na kontrolne 

točke razdelimo običajno po aktivih, da nimajo težav z vsebinami po katerih sprašujejo dijake. 

Kjer to ni mogoče, si pomagamo z odgovori na vprašanja, ki so jih vnaprej pripravili profesorji. 

Odvisno od frekventnosti kontrolne točke nanje razporedimo od dva do štiri profesorje. Na 

kontrolnih točkah preverjajo skupino, se z njimi pogovorijo in jih spodbujajo, točkujejo znanje 

skupine ter točke beležijo na list z opisano potjo, ki ga dijaki nosijo s sabo. Pripravimo jim tudi 

list z vsemi skupinami za preverjanje katere skupine so že prišle k njim ter list na katerem 

označijo, kdaj je na kontrolno točko prišla prva skupina. Zlasti ta zadnji list nam omogoča 

izdelavo natančnejših navodil naslednje leto. 

Na startu beležijo čas odhoda in prihoda, razdelijo razred oz. dijake v skupine, označijo katera 

razredna skupina od koliko skupin v razredu je (to omogoča profesorjem na trasi kontrolo, 

koliko skupin je še na poti do njih), seštejejo osvojene točke na poti in zberejo vrečke s smetmi.  

Skupino dijakov, ki so opravičeni sodelovanja na športnem dnevu in jih ne moremo uporabiti 

kot fotografe ali za kakšno drugo pomoč pri izvedbi zaposli profesor na šoli. 

 

2.3 Organizatorja 

Dva profesorja, vsak je zadolžen za dve trasi, poskrbita za reševanje težav med samim 

športnim dnem. Nekaj jih je rešljivih s telefonom, če dijaki pokličejo na klic v sili, druge pa 

rešujemo z uporabo avtomobila. Potrebno je natančno poznavanje trase, da lahko dobijo 

dijaki dobra navodila za reševanje situacije. Zato sta to običajno športna pedagoga, ki sta trase 
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pripravila. Poznata ure prihodov prvih skupin na posamezno točko, zato profesorjem ni 

potrebno čakati uro ali dve do prihoda prve skupine temveč pridejo na točko nekaj minut pred 

predvidenim prihodom prve skupine. Ob koncu zbereta liste z opisano potjo in z uporabo 

programa Excel, kamor vnesemo čas odhoda in prihoda skupine ter osvojene točke na trasi, 

hitro dobita končne rezultate in razvrstita skupine po uspešnosti. Dogovorili smo se, da najprej 

upoštevamo znanje in osvojene točke. V primeru enakega števila točk pa še čas, potreben za 

opravljeno traso. Rezultate lahko tako pripravimo v eni uri po prihodu zadnje skupine v cilj. 

 

3 Zaključek 

Izvedba orientacije na športnem dnevu ni kakšna posebna novost. Vendar pa je način, kako 

uskladiti izvedbo takšnega športnega dne na štirih trasah hkrati za skoraj 1.000 dijakov 

precejšen logističen zalogaj, ki zahteva veliko podrobnih priprav in sodelovanja z vsemi aktivi 

na šoli. Z uporabo različnih računalniških programov je priprava in izvedba lažja, obdelava 

rezultatov in objava vrstnega reda skupin pa zelo hitra. Potrebno je dobro poznavanje tras in 

vsakoleten pregled stanja. Obenem moramo skrbeti za natančne dogovore s posameznimi 

lastniki zemljišč, kjer vodijo trase in za dosledno spoštovanje teh dogovorov. Potrebno jim je 

prisluhniti in spoštovati njihovo lastnino, ker le tako lahko uporabljamo traso več let. 

Veseli smo, da so se aktivi na šoli odzvali pozitivno, čeprav je to od njih v začetku terjalo nekaj 

dodatnega dela s pripravami nalog, vprašanj in odgovorov, ki jih uporabljamo na trasah. Zlasti 

nam je všeč sodelovanje z aktivom strokovnih predmetov, kjer dijaki na terenu izvajajo 

temeljne postopke oživljanja, uporabo AED aparata, imobilizacije udov, prenos 

poškodovancev ipd. 

Večjih vsebinskih popravkov ali popravkov tras nimamo. Zato pa vsako leto dodamo kakšno 

manjšo izboljšavo, ki jo opazimo ob izvedbah ali smo nanjo opozorjeni s strani profesorjev. 

(npr. dodajanje povprečne hitrosti gibanja skupine, določitev časa prihoda prve skupine na 

točko zaradi lažjega dela profesorjev, ena skupina profesorjev skupine dijakov na startu 

odpravi na pot in druga jih pričaka na cilju). 

Odzivi profesorjev in dijakov na športni dan v takšni obliki so dobri. Dijakom je všeč, da so na 

poti samostojni, da lahko sodelujejo v skupini in v sproščenem ozračju. Tisti, ki niso imeli dobre 

izkušnje so v pogovoru povedali, da se je skupina razdelila in del skupine ni imel navodil in 
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zemljevida, kar pomeni, da niso sodelovali in dobro komunicirali. Sodelovanje in dobra 

komunikacija pa sta med glavnimi cilji takšnega športnega dne. 
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5 Priloge 

Priloga 1: Delovni list z navodili 

 

 

 

 

Priloga 2: Rezultati športnega dne v orientaciji 

 

 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 700 
 

Priloga 3: Štartni časi 

 

 

 

 

Priloga 4: Prihod prve skupine na točko 
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Povzetek 

Pouk v današnjih šolah poteka praviloma še vedno tradicionalno, vendar se učitelji trudimo, 

da bi pouk postal sodoben, kar pomeni, da vse bolj posegamo po sodobnih metodah 

poučevanja in pridobivanja znanja. Prispevek obravnava sodobne metode pridobivanja znanja 

pri pouku slovenščine (književnosti). Ustaljene metode, ki jih uporabljamo učitelji slovenščine, 

so šolska interpretacija, problemsko-ustvarjalni pouk in komunikacijski pouk, medtem ko 

sistematične vpeljave družbenega omrežja v pouk slovenščine še ni zaslediti. Dijaki ogromno 

časa preživijo na telefonu in posledično tudi na različnih družbenih omrežjih. Ker sem tudi 

sama uporabnica le-teh, sem se odločila, da bom v pouk kot sodobno metodo pridobivanja 

znanja vpeljala uporabo družbenega omrežja, natančneje Instagrama. Učna ura je potekala 

tako, da smo se z dijaki pogovarjali, ali poezija, ki je objavljena na Instagramu, spada med 

visoko ali trivialno književnost. Menim, da je bila učna ura izpeljana dobro, saj so dijaki 

uporabili že pridobljeno znanje, hkrati pa so pridobivali novo znanje na njim zanimiv način. 

Ključne besede: sodobne metode, pridobivanje znanja, družbena omrežja, književnost 

 

Abstract 

Nowadays teaching in most schools in still carried out traditionally, however, many teachers 

are trying to make it more modern, which means they are starting to use contemporary 

methods of teaching and acquiring knowledge. This article deals with modern methods of 

acquiring knowledge in teaching Slovenian (literature). The established methods used by 

teachers of Slovenian include school interpretation, problem-based creative teaching and 

teaching using discussion, whereas there has not been any attempt to systematically include 

social networks in teaching Slovenian. Students spend much of their time on mobile phones 

and consequently on various social networks. Being a user of those myself I have decided to 

include the use of Instagram in my own teaching. During one of my lessons we had a discussion 

about whether poetry published on Instagram belongs to classical or trivial literature. I believe 

the lesson was conducted well as the students used the knowledge they had gained before as 

well as acquired new knowledge in an interesting way. 

Key words: modern methods, acquiring knowledge, social networks, literature  
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1 Predstavitev teme 

V preteklosti je pouk potekal klasično, kar pomeni, da je učitelj prenašal znanje le s pomočjo 

razlage in se osredotočal le na nizanje podatkov. Sedaj šole in učitelji vse bolj stremimo k temu, 

da bi pouk postal sodoben. K. Hauptman (2012: 3) v svojem diplomskem delu zapiše, da se 

»sodobni pouk razlikuje od klasičnega predvsem v tem, da ima do učencev veliko bolj 

individualen pristop. Pouk je individualiziran in diferenciran, spremenjeni sta vlogi učitelja in 

učencev, s tem pa se spremenijo tudi metode poučevanja. Središče učnega procesa ni več 

poučevanje, kjer je imel glavno vlogo učitelj, ki je predaval, razlagal snov, ampak učenje in z 

njim učenci, ki imajo aktivnejšo vlogo, saj sodelujejo pri oblikovanju pouka, samostojno 

rešujejo probleme, črpajo znanje.« Schee (2006: 186) meni, da sodobno izobraževanje in 

tehnologija omogočata razvoj kritičnega mišljenja, poglabljanje in razumevanje kompleksnih 

pojavov in procesov v okolju. Pri sodobnem poučevanju in pridobivanju znanja je prav tako 

zelo pomembno vzajemno delovanje med učencem, problemom in znanjem za rešitev tega 

problema, kar ima za posledico izboljšanje odnosa do učenca in znanja, kakovostnejši učni 

proces in učne dosežke. (Juwah, 2006: 171) 

V prispevku bomo govorili o sodobnih metodah pridobivanja znanja, vendar je prej potrebno 

zapisati še nekaj o metodah poučevanja. Le-te so po definiciji »znanstveno in praktično 

preverjeni načini učinkovite komunikacije med učiteljem in učenci na vseh stopnjah učnega 

procesa, od pripravljanja, obravnavanja ali obdelovanja nove učne vsebine, vadenja, 

ponavljanja in preverjanja znanja, sposobnosti in spretnosti« (Tomić 2003: 87). 

M. Blažič v visokošolskem učbeniku Didaktika zapiše, da je lastnost sodobnega pouka 

spodbujanje in omogočanje učenčeve samostojnosti, soodločanja, sodelovanja in ustvarjanja 

pri samem učenju – v ospredje torej stopi proces komunikacije in interakcije med učitelji in 

učenci. Ne samo da učitelj dopolnjuje učenčevo samostojno pridobivanje znanja s 

posredovanjem gotovega znanja, ampak mora učence tudi usmerjati pri pridobivanju znanja 

in pridobivanju sposobnosti. Potrebno jih je tudi spodbujati pri učenju in jim ponuditi gotovo 

znanje. Naloga učencev pa je, da sodelujejo pri iskanju, oblikovanju in usvajanju znanja ter 

tako soustvarjajo ta izobraževalni proces. (Blažič et al., 2003: 332) 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je izdal Priročnik za učitelje in druge strokovne sodelavce 

(2017) z naslovom Vključujoča šola, s katerim želi nuditi podporo šolam pri uresničevanju 
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koncepta vključevanja. Različni strokovnjaki so zapisali, zakaj se odločiti za koncept 

vključevanja, zakaj je pomembno formativno spremljanje, kako voditi razred za dobro 

vključenost, … Menim, da so vse zapisane teme pomembne in nujne, ko govorimo o sodobnem 

pouku, sodobnih metodah poučevanja in pridobivanja znanja, saj daje vključujoča šola velik 

pomen spodbudnemu učnemu okolju, v katerem se upoštevajo individualne potrebe vsakega 

posameznega učenca, razvoj posameznikovih močnih področij ter pridobivanje kakovostnega 

znanja in kompetenc za uspešno življenje. Vključujoča šola predstavlja prostor, v katerem 

učenci razvijajo sposobnosti ter pridobivajo znanje in spretnosti za lažje soočanje z vsakdanjimi 

izzivi. Formativno spremljanje učencem omogoča izkazovanje znanja na sebi najbolj ustrezen 

način, razvoj svojih spretnosti in odnosov ter v motivacijo za učenje in doseganje najboljših 

oziroma optimalnih dosežkov. Učitelj skozi proces učenja omogoča dokazovanje znanja na 

različne načine (multimedijske in druge vizualne predstavitve, pisna besedila, praktične 

izdelke, raziskovalne naloge idr.). (Grah et al., 2017) 

Vse pogosteje pa se kot sodobna metoda v poučevanju in pridobivanju znanja pojavljajo 

različni družbeni mediji. A. Žerovnik (2014: 171) meni, da »učenje ne poteka več samo med 

poukom, ampak od učencev zahtevamo in pričakujemo, da so aktivni tudi doma. Potrebo 

po zbližanju pouka v šoli in učenja doma ter novi pristopi aktivnega dela ustvarjajo tudi 

potrebo po novi tehnologiji, ki bo čim učinkoviteje podprla zahtevane spremembe.  

Uporaba družabnih omrežij v izobraževanju je ena izmed mogočih rešitev in le-ta so torej 

močno orodje, s pomočjo katerega lahko v vsakdanji prostor vsakega učenca vnesemo 

nove izzive, nova spoznanja ... jih spodbudimo k diskusiji, aktivnemu delu, k sodelovanju, 

h kolaboraciji ... in jim tako odpiramo nova vrata v svet znanja.« 

 

2 Sodobne metode poučevanja in pridobivanja znanja 

pri pouku književnosti 

V osrednjem delu prispevka sem se osredotočila na sodobne metode pridobivanja znanja pri 

pouku književnosti. Prve tri zapisane metode so bile v pouk slovenščine (književnosti) vpeljane 

že dlje časa nazaj, medtem ko o sami vpeljavi družbenih omrežij v pouk ni zapisano prav veliko. 
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Šolsko interpretacijo, problemsko-ustvarjalni pouk in komunikacijski pouk uporabljam redno 

pri svojem delu, medtem ko sem se za uporabo družbenega omrežja na način, kot je zapisan 

spodaj, v šolskem letu 2018/2019 odločila prvič. 

Namen šolske interpretacije je pridobivanje literarnega znanja in sposobnosti skozi dejaven 

stik z literaturo (Hauptman, 2012: 38). B. Krakar Vogel (2004: 57) šolsko interpretacijo definira 

kot »skupno branje in obravnavo leposlovnih besedil v problemsko-ustvarjalni interakciji 

učitelja in učencev. Poteka tako, da vsak posameznik ob učiteljevih spodbudah dojema 

literarno besedilo (in svoje dojemanje izraža) na vseh temeljnih spoznavno-sprejemnih 

stopnjah.« Govorimo torej o doživljanju, razumevanju in vrednotenju literature.  

Za problemsko-ustvarjalni pouk je značilno, da se učenci soočijo s književnim problemom in ga 

s pomočjo učitelja skušajo rešiti. A. Žbogar (2007: 59) književni problem opredeli kot oviro 

oziroma težavo na poti do novega znanja, s katero naj bi se učenec čim bolj samostojno 

spoprijel in ob razrešitvi le-te občutil zadoščenje. Takšen pouk predvideva izkušenjsko učenje, 

kar pomeni, da učenec novo znanje povezuje z izkušnjami, hkrati pa ga pridobiva tudi skozi 

novo konkretno izkušnjo. K. Hauptman (2012: 48) problemsko-ustvarjalni pouk dojema kot 

enega izmed sodobnih pristopov k pouku, za katerega je značilen premik od paradigme 

poučevanja k paradigmi učenja. Namen takšnega pouka je, da učitelj z vprašanji ustvarja 

problemska vprašanja, ki pri dijaki spodbujajo analizo z razumevanjem in sintezo z 

vrednotenjem. (Žbogar, 2007: 57) Rezultat takšnega dela pri pouku pomeni, da dijake 

spodbuja h kritičnemu mišljenju in utrjuje njihove komunikacijske sposobnosti.  

Komunikacijski pouk temelji na razumevanju branja literature kot dialoga. Po mnenju K. 

Hauptman (2012: 52) mora učenec razviti neke vrste pogovor najprej z literaturo in nato o 

literaturi s sošolci in z učiteljem. Bistveni metodi komunikacijskega pouka sta torej metoda 

razgovora (M. Blažič) oziroma dialoška metoda (A. Tomić) in metoda z uporabo besedila. I. 

Saksida (2007: 25) poudarja, da »ni torej bistveno, koliko definicij ali avtorjev pozna mladi 

bralec, pač pa, kako in do katere mere je zmožen vstopati v ustvarjalni dialog z besedilom.« 

Sistematičnega uvajanja družbenih omrežij v pouk slovenščine še ni zaslediti, vendar sem se 

sama odločila, da jo bom kot metodo pridobivanja znanja uporabila. 

 

 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 706 
 

2.1 Uporaba družbenega omrežja pri pouku književnosti 

Z dijaki 1. letnika se v začetku šolskega leta pri pouku književnosti pogovarjamo o literarni 

teoriji. Le-ta zajema različna področja, eno izmed njih so tudi različne/druge književnozvrstne 

opredelitve. Dijaki spoznajo klasično oziroma visoko književnost in trivialno ali lahko 

književnost. V prvo književnost uvrščamo tista književna dela, ki jim je priznana najvišja stopnja 

umetniškosti in ki v skladno celoto združujejo najbolj univerzalne estetske, spoznavne in etične 

vrednote. Klasična dela so vrh visoke književnosti. Njihova umetniška vrednost praviloma ni 

kulturno, časovno, krajevno ali kako drugače omejena. V trivialno ali lahko književnost sodijo 

književna dela, ki so idejno, oblikovno in vsebinsko večinoma zelo predvidljiva, se držijo 

ustaljenih vzorcev pisanja in s tem ugajajo pričakovanjem širšega kroga bralcev. Sopomenke 

za takšno književnost so kič, šund ali plaža. 

Merila, na katerih vrednotimo književnost, so zgodovinsko in družbeno pogojena. K visoki 

književnosti so spadale t. i. visoke teme (boja za domovino, vero), nizke teme pa se dotikajo 

vsakdanje stvarnosti (ljubezen, lenoba, delo, spolnost). 

Na različnih družbenih omrežjih svoja dela objavljajo tako tuji kot slovenski pesniki. Z dijaki 

smo na Instagramu pogledali različne ustvarjalce in se pogovarjali, ali lahko njihova dela 

označimo kot visoko ali trivialno književnost. 

Naslov učne ure je bil Poezija na Instagramu. V uvodnem delu sem dijakom postavila naslednja 

vprašanja. 

1. Kaj je poezija? 

2. Kdo je pesnik?/Kaj pomeni izraz pesnik/poet? 

3. Kako razumete izraz »Instagram poezija«? 

4. Zakaj takšno poimenovanje? 

5. Zakaj objavljati poezijo na Instagramu? 

6. Poznate kakšnega »Instagram pesnika«? 

Na prvi dve vprašanji so dijaki odgovorili brez težav, saj so omenjene pojme spoznali v 

preteklih urah. Tretje in četrto vprašanje sta namenjena, da dijaki povežejo dva pojma, ki na 

prvi pogled morda nista združljiva ter razmišljajo o samem poimenovanju. Tudi peto vprašanje 

je namenjeno njihovem razmišljanju, zakaj objavljati na družbenih omrežjih ter izpostaviti 

pozitivne in negativne vidike le-tega. Zadnje vprašanje je bilo dijakom najljubše, saj so lahko 
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brskali po Instagramu in poiskali tako tuje kot slovenske pesnike. Sama sem jim predstavila 

nekaj najuspešnejših tujih Instagram pesnikov, kot so Rupi Kaur, Robert Macius Drake, Atticus, 

Nikita Gill in drugi. Prav tako sem jim obrazložila, s kakšnimi težavami so se ustvarjalci soočali 

pri pisanju in kaj vse je vplivalo na nastanek njihovih pesmi ter katere teme prevladujejo v 

njihovi poeziji. Skupaj smo nato prebrali nekaj pesmi in se pogovarjali ter razmišljali, zakaj bi 

lahko ta poezija bila visoka ali trivialna. 

Ob koncu šolske ure sem izpostavila še nekaj mišljenj različnih Instagram ustvarjalcev in 

kritikov. Amanda Lovelace, tudi Instagram pesnica, meni, da javnost z izrazom »Instagram 

pesniki« ločuje t. i. »prave« pesnike in njih. Prav tako je menjena, da je omenjena platforma 

trenutno primerna za objavo in branje – je mesto, kjer se poezija dogaja. Sama poezija ni 

zapletena, bralci jo razumejo takoj in se z njo z lahkoto povežejo (univerzalna čustva), 

predvsem je namenjena mlajši publiki (milenijcem). Kritiki pa so mnenja, da gre za amatersko 

pisanje in da takšna poezija znižuje vrednost pravi poeziji (kanon) in predvsem, da se kvaliteta 

poezije ne določa na podlagi števila sledilcev. 

Menim, da je bila učna ura izpeljana dobro, saj so dijaki uporabili pridobljeno znanje iz 

preteklih ur, novo znanje pa bodo lahko uporabili v naslednjih urah. Učno uro sem namenoma 

končala z mišljenji različnih ustvarjalcev in kritikov, da bodo lahko dijaki o tem razmišljali še 

doma. Ura je bila namenjena temu, da dijaki pridobijo znanje na nov način, preko nove 

metode, in to je z uporabo družbenega omrežja. 

Naslednjo šolsko uro pa smo se z dijaki pogovarjali o koristnosti vključevanja IK tehnologije 

(posledično tudi družbenih omrežij) pri pouku in v kolikšni meri naj bo le-ta vključena v pouk. 

Dijaki so odgovorili, da je vključevanje koristno in da je s tem pouk zanimivejši, povečuje 

dijakovo pozornost, pomaga pri hitrejšem in učinkovitejšem pridobivanju znanja in tudi pouk 

je bolj dinamičen. Dijaki so mnenja, da se na tak način tudi spoznajo s sodobno tehnologijo, ki 

po njihovem mnenju omogoča boljše učenje. Izpostavili pa so, da pretirana uporaba IK 

tehnologije naredi več škode kot koristi. 
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3 Zaključek 

Tradicionalni pouk je osredotočen na učitelja, le-ta je tisti, ki govori, naloga učencev pa je, da 

poslušajo. Posledica takšnega pouka je, da učenci nimajo veliko možnosti, da bi izražali lastne 

misli in ideje, zato zelo hitro postanejo pasivni. Cilj sodobnega oziroma dejavnega pouka pa je, 

da učenci postanejo aktivni, saj je učitelj tisti, ki delo samo usmerja in jim pomaga priti do 

zaključka. Aktivne učence učitelj ohranja s sodobnimi metodami poučevanja in pridobivanja 

znanja, kamor spada IK tehnologija ter posledično tudi družbena omrežja. Potrebno je 

presoditi, kdaj naj pouk poteka frontalno in kdaj je uporaba sodobnih metod smiselna. Za 

uporabo družbenega omrežja Instagram sem sem odločila, saj platformo dobro poznam in je 

tudi zelo priljubljena pri učencih. Snov učne ure je bila visoka in trivialna književnost in ker 

sama poznam veliko pesnikov, ki ustvarja na Instagramu, sem se odločila, da z učenci 

preverimo, kam spada njihova poezija. Način kot sem ga uporabila sama pri učni uri je smiseln, 

saj morajo učenci pridobljeno znanje preteklih ur uporabiti pri novi snovi, znanje nove snovi 

pa pridobivajo na njim zanimivejši in sodobnejši način. Če se odločimo za takšno metodo, je 

potrebno, da družbeno omrežje zelo dobro poznamo in ga izkoristimo sebi v prid. Uporaba 

družbenega omrežja je le ena izmed sodobnih metod pridobivanja znanja, pri kateri so učenci 

med učno uro aktivni, podajajo nove ideje in kritično razmišljajo o danem problemu. Učitelj 

mora obdržati zdravo mero razuma pri uporabi sodobnih metod, saj lahko naredi pri učencih 

več škode kot koristi. 
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Povzetek 

Znanje je ena najbolj cenjenih vrednot človeštva. Otroci se v šoli učijo matematike, 

slovenščine, tujih jezikov, risanja, petja, znanje o naravi in mnogo drugih vsebin, ki jim v 

življenju koristijo. Premalokrat pa se pridobljeno znanje poveže z življenjskimi situacijami, z 

vsakdanjim življenjem. V prispevku je predstavljen načrt, vsebine, organizacija in cilji tabora 

gasilske mladine v okviru gasilskega krožka kot obšolske dejavnosti, ki se izvaja že 10 let. 

Dejavnosti na taboru so osredotočene na otrokovo osebno rast, vztrajnost, odgovornost, jih 

spodbujajo sodelovanju in razmišljanju ter pridobivanju veščin in znanja za vsakodnevne 

situacije. Po odzivu sodelujočih otrok, mentorjev in tudi staršev je tabor odlična popotnica v 

splošnem izobraževanju otroka. 

 

Ključne besede: znanje za življenje, tabor gasilske mladine, veščine, aktivnosti v naravnem 

okolju, prostovoljstvo 

 

 

Abstract 

Knowledge is one of the most cherished values of the mankind. Children learn about 

mathematics, the Slovenian language, foreign languages, drawing, singing, nature and other 

content, useful in life. It is not often the acquired knowledge is connected to the real-life 

situations and everyday life. The contribution presents the plan, content, organisation and the 

objectives of the youth firefighter camp in the framework of the firefighting club as an 

extracurricular activity, which has been established 10 years ago. The camp activities are 

focused on the child's personal growth, perseverance, responsibility, encouragement of 

collaboration and thinking, as well as acquiring skills and knowledge to handle everyday 

situations. Considering the response of the children, participating in the projects, mentors and 

parents as well, the camp has been a great input in the child's general education. 

 

Key words: knowledge for life, youth firefighter camp, skills, activities in natural environment, 

volunteering  
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1 Tabor gasilske mladine 

Gasilstvo ima na Slovenskem že 150-letno tradicijo, ki se obeležuje ravno v tem letu. Dolga 

leta je veljalo, da so v njej le odrasli, ki zmorejo napore pri reševanju in gašenju, vendar so 

kmalu prišli do spoznanja, da je h gasilstvu potrebno pritegniti tudi mlade. Danes je v gasilstvu 

zelo pomemben vzgojni vidik mladih, da poleg gašenja in reševanja, izobraževanje temelji 

predvsem na konceptu, da mlade učimo veščin, ki jim bodo koristile v vsakdanjem življenju. 

Pri izvajanju dejavnosti za razvoj gasilske mladine gre za neformalno izobraževanje, saj 

posameznikom omogoča prosto izbiro vključitve v dejavnosti in potek izobraževanja. 

Ena izmed oblik izobraževanja je tabor gasilske mladine, ki temelji na skupinskem delu 

celotnega tima sodelujočih na taboru. Je nekakšna nadgradnja gasilskega krožka, ki se izvaja 

redno, tedensko. Je priložnost in način, da preizkusijo pridobljena teoretična znanja iz šole, 

drugih obšolskih dejavnostih ter gasilstva. Taborni pristop od otroka zahteva odgovornost, 

delo v skupini in medsebojno zaupanje, prijateljstvo in povezanost ter usvajanje novih znanj. 

Glavni cilji tabora gasilske mladine: 

1. Zagotoviti izobraževalno obliko spoznavanja in usposabljanja programa tabora.  

2. Oblikovati športne in družabne aktivnosti v naravi. 

3. Načrtno spoznavati mlade in jih privajati na medsebojno zaupanje in spoštovanje.  

4. Oblikovanje mladostne samostojnosti in odgovornosti, prispevati k srečnemu in 

aktivnemu otroštvu. 

5. Z bivanjem v naravnem okolju poglabljati stik z naravo, načrtovati odnos do narave, 

oblikovati pravilen estetski in kulturni odnos do vsega, kar je v naravi. 

6. V novem okolju izrabljati vse možnosti za pridobivanje novih spoznanj dela in življenja, 

gibanj in bivanja v naravi. 

7. Pridobivanje novih ali utrjevanje veščin, ki so potrebne za delovanje v vsakdanjem 

življenju. [1] 

Tabore gasilske mladine lahko izvajamo kot: 

̵ taborjenje, kar pomeni spanje v šotorih in popolna inkluzija z naravo ali  

̵ letovanje, kjer so dejavnosti povezane z naravo, nočitve pa so izvedene v objektih (CŠOD, 

planinske koče, ipd.). 
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Dejavnosti, ki se izvajajo na taboru gasilske mladine, so močno prepletene z vsebinami in cilji, 

ki so opredeljene v splošnih šolskih učnih načrtih. Lahko bi se reklo, da je to kot nekakšna šola 

v naravi izven šolskih obveznosti, ki se močno prepleta s šolskim znanjem ter kompetencami 

21. stoletja. V svojih dejavnostih se povezuje s spoznavanjem narave in okolja, v katerem se 

tabor izvaja, z različnimi igrami in druženjem se širi in bogati jezik, nadgrajuje športno znanje, 

urijo se ustvarjalnost in likovne veščine, se nekoliko dotakne tudi digitalnih kompetenc, 

predvsem pa se oblikuje otroka v samostojno in odgovorno osebo. [2] 

 

  

Slika 1: Udeleženci tabora gasilske mladine v CŠOD Burja, leta 2018 in 2019 

(Vir:Osebni arhiv) 

 

Pri delu v naravnem okolju, predvsem pa v drugačnem okolju, razbijemo neko monotonijo 

pouka, ki ga otroci poznajo iz dneva v dan. Ob pestri izbiri vsebin in medpredmetnemu 

povezovanju naredi tak način izvajanja dela udeležence bolj aktivne poslušalce, predvsem pa 

izvajalce. Delo poteka v bolj sproščenem vzdušju, predvsem je bistvenega pomena gasilskega 

tabora, da niso obremenjeni z doseganjem standardov in ocen. Je pa zelo pomembno, da pri 

takšnem načinu dela mentorji dobro poskrbijo za varnost udeležencev. Potrebno je izpostaviti 

tudi poseben odnos med mentorjem in otrokom, saj udeleženec mentorja spozna ne le kot 

vodjo na krožku, temveč kot človeka, ki v celotnem dnevu zanj odigra veliko vlog. Mentor pa 

udeleženca v popolnoma drugačni luči, ko pridejo na dan vsa močna, pa tudi šibkejša področja. 

Vzpostavljeni pristni odnosi lahko oz. največkrat trajajo tudi po vrnitvi s tabora. [3] 
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1.1 Načrtovanje in izvedba 

Sama sem že 32 let gasilka, prostovoljka v Prostovoljnem gasilskem društvu Vitanje, ki je del 

Gasilske zveze Zreče-Vitanje. V okviru OŠ Vitanje se izvaja gasilski krožek, katerega sem 

mentorica že dve desetletji. To delo je prostovoljno, saj nihče od mentorjev ni zaposlen na tej 

šoli. Sprva smo pri delu z mladimi v vseh društvih in tudi našem dali največ poudarka na 

izobraževanju gasilske preventive in tekmovanja, saj več časa za druge vsebine v obšolski 

dejavnosti ni bilo. Ideja o taboru gasilske mladine pa je pri mentorjih zrasla pred desetimi leti. 

Tabor združuje otroke štirih prostovoljnih gasilskih društev. Vsako leto vključimo 40 otrok in 

6-8 mentorjev. Mentorji na taboru so praviloma tudi mentorji krožka, ki otroke že poznajo. 

Namenjen je otrokom od 1. do 9. razreda, ki obiskujejo gasilski krožek in je nadgradnja vsebin 

le-tega. Traja 5 dni, načeloma prvi ali drugi teden poletnih počitnic. Izobraževanje in dejavnosti 

večinoma potekajo v naravi, na terenu. Letos je bil izveden že jubilejni 10. tabor in že se snujejo 

načrti za nove. Do sedaj smo tabore izvedli na Rogli, v Radencih (CŠOD Radenci), v Kranjski 

Gori (CŠOD Kranjska gora) in v Portorožu (CŠOD Burja). 

Priprave potekajo vsako leto že nekaj mesecev prej, ko določimo termin tabora, tim 

mentorjev, ki naj bi se tabora udeležili ter izberemo vodjo tabora. Določimo in rezerviramo 

tudi lokacijo, nato sledijo priprave dejavnosti glede na območje in naravne danosti, ki so nam 

v bližini tabora na razpolago. Za izvedbo tabora potrebujemo seveda finančna sredstva, ki jih 

priskrbimo s pomočjo društev, sponzorskih sredstev in prispevka staršev udeleženih otrok. 

Vedno pa se potrudimo tako, da je čim več dejavnosti, ki jih organiziramo sami, da je strošek 

manjši. Sledijo prve prijave otrok. Seveda so mesta hitro zapolnjena, zato pri prijavi 

upoštevamo redno delo in zavzetost pri samem krožku, pomembno pa nam je tudi, da ima 

vsak otrok vsaj enkrat možnost udeležiti se tabora. 

Ko imamo okvirno sliko, pripravimo program oz. dokument tabora, ki vključuje: 

̵ čas in kraj tabora (prihod in odhod), 

̵ vodja tabora in mentorji, 

̵ urnik delovnega dne (vstajanje, spanje, obroki, dejavnosti, počitek, …), 

̵ seznam udeleženih otrok (starostna slika, spol, interesi, posebnosti), 

̵ predvidene dejavnosti (kdo je zadolžen), 

̵ pravila in dogovori tabora, 
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̵ pripomočki in oprema, ki je potrebna (kdo je zadolžen). 

Pri izbiri in določanju aktivnosti smo pozorni na pestrost dogajanja, različne vsebine, predvsem 

vključimo veliko gibalnih aktivnosti. Poudariti je potrebno, da nismo vsi mentorji s pedagoško 

izobrazbo. Toda kljub temu se vsi temeljito pripravimo na izvajanje vseh izobraževanj, 

dejavnosti, predvsem pa na naše funkcije na taboru, saj čez noč postanemo mami in ati, 

bolničar, zaupnik, prijatelj, vodnik, predavatelj, inštruktor, koordinator, igralec, včasih tudi 

malo psihologa in še bi lahko naštevala. 

Pred odhodom na tabor program predstavimo udeležencem in njihovim staršem. Seveda je 

ob koncu tabora nujna evalvacija udeležencev in mentorjev, ki jo opravimo na timskem 

sestanku. 

 

  

Slika 2: Udeleženci tabora v CŠOD Radenci, 2013 in CŠOD Kranjska Gora, 2017 

(Vir: Osebni arhiv) 

 

2 Znanje za življenje na taboru gasilske mladine 

Na taboru se izvajajo različne dejavnosti, ki jih vsako leto prilagodimo. Pri tem se upošteva v 

prvi vrsti lokacija, ki nam ponuja različne možnosti izvajanja. Seveda se dejavnosti prilagodijo 

tudi starostni shemi otrok, ki bodo oz. so na taboru ter upoštevamo njihove sposobnosti in 

interese. Se je pa v desetih letih že nabralo velik sklop dejavnosti, ki so bile zelo uspešno 

izvedene. 
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2.1 Socialne in družabne igre 

V tabor peljemo otroke, ki se iz enega društva med seboj dobro poznajo in imajo že razvita 

prijateljstva. Ker pa vsako leto gredo skupaj otroci iz štirih krajev, pa se medsebojno vsi še ne 

poznajo. Zato je najprej zelo pomembno medsebojno spoznavanje. Igre, ki jih izvajamo 

prispevajo tako spoznavanju drugih, sprejemanju drugačnosti, izboljšanju samozavesti, 

predvsem pa pridobivanju in izboljšanju socialnih veščin. Socialne in družabne igre vključimo 

v vsakodnevno dogajanje. (Naštetih je le nekaj glavnih, ki smo jih izvajali vsako leto.) 

Socialne igre: 

̵ SPOZNAVNI KROG: udeleženci povedo nekaj o sebi, svojih interesih, …; 

̵ KDO SEM JAZ: na list napišejo nekaj o sebi, kakšno svojo lastnost, nato liste razobesimo in 

ugotavljamo, kdo je kdo; 

̵ MOJE ŽELJE IN PRIČAKOVANJA V TABORU: napišejo, povedo svoja pričakovanja, ki jih ob 

koncu tabora analiziramo, če so bila dosežena; 

̵ SKRIVNI PRIJATELJ: izžrebamo vsak svojega prijatelja, ki mu skozi ves tabor pomaga, je 

prijazen z njim, ob koncu poskušajo ugotoviti, kdo je njegov skrivni prijatelj; 

̵ GORDIJSKI VOZEL: odlična igra, ki je predstavila dogajanje in reševanje težav v skupini; 

̵ LOMIMO ČOKOLADO: po skupinah damo udeležencem čokolado, ko posameznik v 

skupini pravilno odgovori na določeno vprašanje, si lahko odlomi košček čokolade – 

odlična igra, kjer spoznaš delovanje posameznikov v skupini in povezanost skupine; 

̵ SKUPINSKO PREDSTAVLJANJE: zadnji dan se skupine predstavijo (skeč, pesmi, zgodbice, 

…) 

̵ VAJE ZAUPANJA (kača, vodenje slepega, masaže, …) 

̵ TIMSKE IGRE (gradnja stolpa iz različnih materialov, miselne igre). 

Družabne igre: 

- TIMSKE IGRE (gradnja stolpa iz različnih materialov, miselne igre); 

- GASILSKI TROBOJ; 

- RAZLIČNE IGRE ZA SPROSTITEV (Človek ne jezi se, karte, balinčki, …). 

Po opravljenih nalogah, igrah smo aktivnosti analizirali, se o njih pogovorili. Izpostavili smo 

dobre stvari, ki smo jih opazili in se pogovorili o vedenju, ki ni bilo primerno ter poiskali skupne 

rešitve, kako bi ga izboljšali. 
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Slika 3: Timske igre, družabne igre, predstavitev skupin 

(Vir: Osebni arhiv) 

 

2.2 Odgovornost 

Za nekatere udeležence je tabor šele prvi stik s samostojnim življenjem, kjer nimajo starša ali 

skrbnika, ki bi poskrbel za njegovo bivanje in ugodje. Pospravljanje sobe in postelje, skrb za 

osebno higieno, pripravljanje in urejanje svojih oblačil, priprava potrebščin za dejavnosti je za 

nekatere udeležence precej naporno delo. Večkrat smo videli objokanega in obupanega 

otroka, ki so mu osnovne življenjske stvari predstavljale velik napor. Ob spodbudi drugih v 

skupini, spodbudi mentorjev pa je postala to neprecenljiva izkušnja, ki je bila za življenje še 

kako pomembna. 

Vsakodnevno smo določili naloge posameznikom, ki so jih morali vestno opravljati, npr. ključar 

je skrbel za ključe, poštar je nosil obvestila po sobah, dežurni so pripravljali pribor pri obrokih, 

vodje skupin, ki so skrbele za delovanje celotne skupine, fotografa, ki je moral določene naloge 

fotografirati. Naloge smo določili tudi pri posameznih igrah. Določeni so bili tudi ocenjevalci 

sob, ki so skupaj z mentorjem ocenjevali delo in skrb za svoje stvari v sobi. 

 

2.3 Veščine 

V taboru opravljamo po določenem programu tudi različne veščine, ki imajo določene zahteve 

za pridobitev značke veščine, to je v opravljenih nalogah in starosti posameznika. Za 

sodelovanje pri izvajanju oz. pridobivanju veščin se posameznik odloči sam. Mentorji izvedejo 

predavanja po določenem programu. Ob koncu predavanj sledijo praktične vaje in preverjanje 

znanja oz. sposobnost veščine. 
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̵ PREVENTIVEC Posameznik mora poznati preventivne ukrepe na letovanju in taborjenju, 

preventivne ukrepe v gasilskem domu, preventivne ukrepe v stanovanju, napisati pet 

preventivnih gesel, narisati pet risbic na temo »preprečujmo požare, sodelovati na kvizu 

s preventivno temo. 

̵ PLAVALEC Osvojiti mora značko bronastega delfinčka, preplavati mora vsaj 100 m, 

poznati vsaj tri igre v vodi, potopiti se v vodo in pobrati kamenje iz vode, znati plavati dva 

plavalna sloga, poznati nekaj pravil reševanja iz vode in nekaj osnovnih pravil znanja za 

učenje neplavalcev. 

̵ KOLESAR Poznati mora dele kolesa, opraviti izlet s kolesom v dolžini 10 km, poznati 

prometne predpise za kolesarja, znati zakrpati zračnico pri kolesu, poznati pravila za 

pravilno opremljeno kolo. 

̵ BOLNIČAR Poznati mora vsebino torbice za prvo pomoč, znati nuditi prvo pomoč pri 

manjših ranah, znati imobilizirati roko in nogo, vedeti, kje je v njegovem kraju postaja 

prve pomoči. [4] 

 

   

Slika 4: Izvajanje veščine preventivec, plavalec in bolničar 

(Vir: Osebni arhiv) 

2.4 Druge aktivnosti 

Največ aktivnosti je povezanih s športnimi aktivnostmi. Seveda je že najprej zjutraj jutranja 

telovadba, ki jo en del izvede mentor, drugi del morajo pripraviti skupine. V program vedno 

umestimo vsaj en daljši pohod, pa kakšne lokalne dejavnosti (npr. vožnja z ladjico, vožnja s 

kanuji, športno plezanje, fitnes na prostem, …). Otroci tudi sestavljajo in pišejo pesmi, skrivna 

sporočila, likovno ustvarjajo, kiparijo iz naravnih materialov, spoznavajo naravo – rastline, 

življenjska okolja, živali – v bližnji okolici tabora. 
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Slika 5: Športne aktivnosti, likovno ustvarjanje in ogled kaktusov 

(Vir: Osebni arhiv) 

3 Zaključek 

Prostovoljstvo in delo z mladimi je postalo moje življenje. Seveda si ne morem pripisati zaslug 

za vso organizacijo, saj je bilo že predhodno veliko narejenega in mi je bilo v veliko pomoč. Pa 

vendar sem po dvajsetih letih dela z gasilsko mladino in pomoči v gasilskem taboru in izvajanju 

le-tega lahko zadovoljna s svojim prispevkom in delom. Prvi udeleženci tabora so že odrasle 

osebe in nekateri nam sedaj že priskočijo na pomoč kot mentorji, kar je za nas velik uspeh. 

Navezali smo ogromno stikov, prijateljstva, podali veliko uporabnega znanja, ki ga naši 

udeleženci širijo dalje kot prostovoljci. Ko srečaš udeležence tabora, ki pridejo in te objamejo, 

se smejejo skupaj s tabo dogodkom, ki so se zgodili, predvsem pa ko v reševanju drugih, ki je 

naša osnovna naloga, stojijo z ramo ob rami s tabo in uporabljajo znanje, ki si mu ga podajal, 

je neprecenljiva izkušnja. Znanja in izkušnje, ki jih udeleženci pridobijo na taboru, so naložba 

za njihovo prihodnost, za trajnejše in bolj uporabno znanje. Sicer gre za bolj sproščeno 

dejavnost, a kljub vsemu za posameznike, bolj skozi igro zelo delovno in znanja ter izkušenj 

polno okolje. 

Želim si, da bomo tabor v taki ali dopolnjeni obliki izvajali še naprej, da se bo prostovoljstvo še 

krepilo. Poudariti je potrebo, da je se sliši 5-dnevni tabor nekaj preprostega, a vendar je v 

ozadju ogromno usklajevanja, načrtovanja in sodelovanja določenega kroga posameznikov, 

predvsem organizatorja tabora in mentorjev. A vendar močno verjamem, da se bo 

nadaljevalo, saj imamo veliko zagnanih mentorjev, mladih nadobudnežev, ki se že vesel ijo 

naslednjega tabora in podporo v starših in vodstvih društev. 
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Osnovna šola Šmarje pri Jelšah 

 

 

Mateja Voh 

 

 

 

 

PODAJMO ROKO POEZIJI ALI  

VSE UČILNICE NIMAJO ŠTIRIH STEN 

 

LET'S GIVE A HAND TO POETRY OR ALL THE 

CLASSROOMS DO NOT HAVE FOUR WALLS 
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Povzetek 

Pesmi predstavljajo učencem med umetnostnimi besedili trd oreh. Kadar je pesniško besedilo 

uvrščeno v preizkus NPZ, se kot zahtevnejše izkazujejo naloge, povezane z razumevanjem 

pesmi, to pa dokazujejo tudi rezultati učencev. Zato sem si zastavila cilj ustvariti kulturni dan, 

ki bi združeval kar največ ciljev učnega načrta s področja poezije, ki bi povezal že usvojeno 

znanje, ga nadgradil, aktivnosti pa bi potekale v obliki izkustvenega učenja. V prispevku opišem 

predpripravo, pripravo in refleksijo kulturnega dne Podajmo roko poeziji ali vse učilnice nimajo 

štirih sten. Na osnovi refleksije – rešenih in pregledanih delovnih listov – sklepam, da učenci 

ob izvedenih aktivnostih v delavnicah in srečanju z lokalno vodičko, doživijo, razumejo in 

vrednotijo pesemska besedila. Zelo radi prisluhnejo sovrstnikom, zato z raznimi prispevki in 

deklamacijami ohranjamo radovednost in pozornost vseh učencev. Uresničujemo tudi vidik 

medpredmetnega povezovanja, ki poteka na ravni vsebin – poezija in geografska razgibanost 

dolenjske pokrajine ter njena arheološka podoba v okviru enotnega kulturnega dne. 

Ključne besede: poezija, kulturni dan, medpredmetnost, izkustveno učenje 

 

Abstract 

For pupils poetry is difficult to understand. When the poetic text is included in the national 

examination, proven by pupils’ outcomes, the tasks associated with the understanding of the 

songs are more demanding. That is why my goal was to create a cultural day that would 

combine as many goals of the curriculum as possible, linking already acquired knowledge of 

poetry, consolidating it. Activities would take place as experiential learning. In the article, I 

describe the preparation, performance and reflection of the cultural day Let's give a hand to 

poetry or all the classrooms do not have four walls. Based on the reflection - completed and 

examined worksheets, I conclude that pupils experience, understand and evaluate the song 

texts in the course of their activities in workshops and the meeting with the local guide. Pupils 

enjoy listening to their peers, so we keep the curiosity and attention of all students through 

various contributions and declamations. We also realize the aspect of cross-curricular 

integration, which takes place at the level of content - poetry and geographical diversity of the 

Dolenjska landscape, as well as its archaeological image within a single cultural day. 

Key words: poetry, cultural day, cross-curriculum integration, experiential learning  
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1 Poezija – trd oreh? 

Tone Pavček je nekoč zapisal: »Najlepša na svetu je gospa poezija.« (Pavček, 1997) Pesnik Boris 

A. Novak (2017) pa še dandanes verjame, da je poezija človeški presežek. Kako pa poezijo 

doživljamo osnovnošolski učitelji in učenci? Pesmi po mojem mnenju po slabih dveh 

desetletjih poučevanja slovenščine v osnovni šoli med umetnostnimi besedili učencem 

predstavljajo trd oreh. Kadar je pesniško besedilo uvrščeno v preizkus NPZ, to dokazujejo tudi 

rezultati, se kot zahtevnejše izkazujejo naloge, povezane z razumevanjem pesmi, določenih 

verzov ali s primerjavo pesmi, razumevanjem vloge pesniškega sredstva. »Opazujemo, da je 

pri samem pouku potrebno več pozornosti nameniti poglobljeni obravnavi pesmi in učence 

spodbujati k branju tovrstnih umetnostnih besedil.« (Analiza dosežkov NPZ, 2019, 6)  

»Pomen analize pesmi je širok: omogoča nam globje razumevanje pesmi, uči nas iskati nove, 

bogatejše in zanimivejše pomene, z njo se učimo jezika, novih predstav, procesa ustvarjanja 

novih pomenov, spoznavamo instrumente izražanja misli in občutij.« (Nekaj teorije, 2019) 

Zanimivo je tudi opazovanje kulturnega pečata, ki ga pušča čas zapisan v pesmi, razviden iz 

načina zapisovanja občutij, razmišljanj, predvsem uporabe simbolov in vseh mogočih 

domišljijskih in razumskih povezav, ki odražajo življenje in odnos do življenja v nekem 

trenutku. 

Zato sem zastavila cilj ustvariti kulturni dan, ki bi združeval kar največ ciljev učnega načrta s 

področja poezije, ki bi povezal že usvojeno znanje, ga nadgradil, aktivnosti pa bi potekale v 

obliki izkustvenega učenja. Kulturni dan, ki bi pomagal ponotranjiti poezijo skozi pesmi Toneta 

Pavčka, ki bi primerjal njihov razgiban ritem z gričevnato razgibano dolenjsko pokrajino, kjer 

bi lahko učenci poslušali drug drugega in slišali zvočnost in igro besed ter povezali avtorjevo 

hudomušnost z navihanimi neologizmi. 

 

2 Potek kulturnega dne 

Priprava na kulturni dan Podajmo roko poeziji ali vse učilnice nimajo štirih sten je potekal tako, 

da smo se v tednu prej pogovorili o poteku dejavnosti, o tem, kaj bodo učenci spoznali in na 

kaj se bodo morali pripraviti. V razredu sem določila učence, ki so bili zadolženi za dogajanje 

med samo vožnjo na Dolenjsko. Vključila sem vse učence, tako da sem določila tudi pripravo 

neumetnostnih besedil – opis kraja in življenjepis, povezana z osrednjo osebo kulturnega dne 
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Tonetom Pavčkom. Pot na Dolenjsko se torej prepleta z obstoječim znanjem učencev in 

nadgradnjo z njihovo aktivno udeležbo in doživetjem na terenu. Za pridih poezije poskrbijo 

učenci sami, saj po lastnem izboru deklamirajo Pavčkovo poezijo. Pot ob vsem povedanem, 

predstavljenem in deklamiranem nenavadno hitro mine in pred nami se prične odpirati 

valovita dolenjska pokrajina z mehkobo gričev. Tukaj lahko že povežemo realni svet z literarno 

teorijo, in sicer, da so Pavčkove pesmi ritmično izredno razgibane […] predvsem prevladujeta 

amfibraški in daktilski ritem. Za Dolenjsko sam pravi, da je edina dežela s posebnim verzom – 

daktilom. (Splichal, 1996, 13) 

 »Medpredmetne povezave se lahko izpeljejo v razne namene in na razne načine, npr. kot 

motivacija, nadgradnja obstoječega znanja, oblikovanje avtentičnih nalog, projektni dan ipd.« 

(UN, 2018, 74) Kulturni dan pokriva še en pomemben vidik – medpredmetnost. Zajemamo vse 

možnosti, naštete v učnem načrtu. Geografska in zgodovinska znanja povežemo s Stalno 

arheološko zbirko bližnjega Dolenjskega muzeja v Novem mestu, ki je poleg Šentjurija dodatna 

postojanka tega dne. V delavnicah muzeja učenci izdelajo knjižne kazalke z motivom vaške 

situle, kar nas zopet poveže s področjem književnosti. 

V Šentjuriju si pod vodstvom vodičke ogledamo Pavčkov dom s stalno razstavo, prisluhnemo 

pesmim v interpretaciji vodičke, v amfiteatru pred spominskim domom pa je odlična 

priložnost, da učenci »na izust« povedo še kakšno Pavčkovo. Na sprehodu skozi vas spoznamo 

tudi sakralno stavbno dediščino v cerkvici sv. Jurija. 

Nazaj v šolskih klopeh z delovnim listom po spominu zopet podamo roko poeziji in obudimo 

slišano in videno. Tako so rezultati kulturnega dne jasno vidni. 

Učenci na delovnem listu strnejo razmišljanje o kulturnem dnevu, hkrati pa jim ob koncu 

zastavim vprašanje o tem, kaj jim je bilo najbolj všeč in si bodo tudi zapomnili ter kaj bi sporočili 

bodočim šestošolcem, ki bodo, tako kot oni, odšli iskat od kod se je Juri Muri odpravil v svet. 

Ugotavljam, da je letošnji generaciji šestošolcev v spominu najbolj ostalo to, da Tone Pavček 

ni maral šole, njegovi osebni predmeti v stalni zbirki, kot so očala in pisalni stroj, ogled filmčka 

v muzeju, kjer sam Tone skozi rime in nagajive posnetke predstavi svojo življenjsko pot. Vtis 

na učence pa je pustila tudi cerkvica sv. Jurija z glavnim zlatim oltarjem ter figuralno in 

dekorativno poslikavo prezbiterija. 
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3 Podali smo roko poeziji 

V okviru kulturnega dne, predpriprav in refleksije z delovnim listom sem uresničila naslednje 

cilje učnega načrta: 

- Učenci ob deklamiranju, poslušanju sošolcev in vodičke ter refleksiji doživljajo, 

razumevajo in vrednotijo pesemska besedila. 

- Zaznavajo ritem pesmi in ga povezujejo z besedilno stvarnostjo, kar je v našem primeru 

obisk rodne Pavčkove pokrajine. 

- Ob izpostavljenosti (poslušanju, deklamiranju, branju) pesmim z raznovrstno tematiko 

(ljubezensko, domoljubno, bivanjsko) prepoznavajo menjavanje ritma glede na 

spremembo razpoloženja, doživljajo razliko med hitrim in počasnim ritmom, opazujejo 

svoje čustvene odzive, povezane z menjavo ritma. 

- V Šentjuriju smo obkroženi z naravo, ki je spremljala Pavčka od rosnih let, tako učenci 

doživljajo zvočnost pesmi ter jo povezujejo s podobami, ki tvorijo besedilno stvarnost.  

- Učenci ob kitici, zapisani na spomeniku (zadnja kitica pesmi Moj rojstni kraj), prepoznajo 

kitico kot zgradbeno in pomensko enoto, zaznavajo rimo kot zvočni slog, opazujejo 

pomenska razmerja med rimanima besedama ter opazujejo členjenost besedila – najprej 

verz in kitico, nato dolžino verza, število kitic in njihovo dolžino. 

- Ob deklamiranju pesmi (npr. Cepec) učenci opazujejo opaznejše primere besedotvorne 

inovativnosti v pesemskem besedilu. 

Učenci na tovrstnem kulturnem dnevu zelo radi prisluhnejo drug drugemu, zato z raznimi 

prispevki in deklamacijami sovrstnikov ohranjamo njihovo radovednost in pozornost. »S 

povezovanjem predmetov gre za globalni pristop, ki spodbuja t. i. celostno učenje in 

poučevanje« (UN, 2019, 74). Medpredmetno povezovanje zato lahko poteka na ravni vsebin 

– v okviru kulturnega dne se prepletata poezija in dolenjska pokrajina. Učenci doživijo pesniški 

svet v realnosti, doživijo, da »življenje usmerja ritem, intonacija nakazuje čustva, rima 

združuje, metafora povezuje … Vse to je poezija, je ljubezen, je utrip življenja.« (Bencik, 

Podvršnik, 2007, 3) Šestošolec je pod svoje mnenje zapisal: »Najbolj všeč mi je bila cerkev sv. 

Jurija zaradi svojih poslikav, rad sem pa pogledal tudi kakšno knjigo in Pavčkova očala. Bodočim 

šestošolcem bi priporočal, naj poslušajo in tako odnesejo veliko znanja domov.« 

Podali smo roko poeziji in doživeli pouk izven učilnic, v resničnem koščku sveta.  
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5 Priloga 

PODAJMO ROKO POEZIJI 

 

 

 

Obiskali smo Šentjurij na Dolenjskem, rojstni kraj 

pesnika, esejista, prevajalca in urednika 

T___________________ P____________________. 

Leta 2015 so sredi vasi odprli večnamenski prostor - 
Pavčkov dom in v njem uredili stalno Spominsko 

zbirko, ki je nastala v sodelovanju s pesnikovo 

družino oz. hčerko S___________ P____________. 

Tako so na ogled postavljene zbirke pesnikovih slik, 

knjig in nekaj njegovih predmetov, kot so njegova 

o__________________ ter 

p______________________ s_________________. 

Tu se nahaja tudi »Pavčkova knjižnica«, kjer smo 

lahko med obiskom prebirali njegova dela. 

 

 

 

 

Zatem smo odšli do Pavčkovega spomenika, ki je le 

nekaj metrov stran, ob cerkvici sv. J_____________. 

Tu smo si v lipovi senci ogledali spomenik in prebrali 

verz na njem. Poskusi dopolniti zadnje besede v 

vsakem verzu: 

Nekje na Dolenjskem so ________________, 

hiša, vinograd in košček _________________ … 

tam so meseci sami ____________________, 

tam sem nekoč bil _____________________. 

Na tleh okoli spomenika smo opazili tlakovce. Koliko 

jih je in kakšen pomen imajo? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

V amfiteatru pred hišo nas je sprejela vodička, ki nam 

je uvodoma na kratko predstavila pesnika in njegovo 

rojstno vas ter nam pokazala, kje sta bila doma 

njegova starša. 
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Želimo slišati še tvoje mnenje o našem kulturnem dnevu. Zapiši, kaj ti je bilo najbolj všeč in si 

si tudi zapomnil ter kaj bi sporočil bodočim šestošolcem, ki bodo v prihodnosti še potovali na 

Dolenjsko. __________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________   

ŠOLANJE 

- Prvi razred je končal v domačem kraju. 

- Šolanje je nadaljeval pri 

n__________________ v Ljubljani. 

- V Ljubljani je končal klasično gimnazijo. 

- Tam je tudi študiral in leta 1954 zaključil 

študij p_________________, a te službe ni 

nikoli opravljal. 

ZANIMIVOSTI 

- Do smrti je bil član Slovenske akademije 

znanosti in umetnosti (kratica _________). 

- Prejel je tudi naziv vinski vitez, saj je 

prideloval vino refošk. 

- Častni meščan Mirne Peči, Novega _______ 

in Ljubljane. 

 

DELA ZA OTROKE IN MLADINO:  

- Juri Muri v A_________ 

- Čenčarije 

- Besede za sladkosnede 

- Majnice, fulaste pesmi 

DELA ZA ODRASLE: 

- V njegovi poeziji izstopa ljubezen do rodne 

D_________________. 

- Velik del svojih pesmi je posvetil svojima 

otrokoma Marku in Saši Pavček 

( slovenska igralka in pesnica). 

NAGRADE: 

Za svoje delo je prejel številne nagrade – Levstikovo 

nagrado za Juri Muri v Afriki, nagrado 

Prešernovega sklada ter večernico za Majnice, 

fulaste pesmi. 
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Osnovna šola Planina pri Sevnici 

 

 

Polonca Volavšek 

 

 

 

 

OD SLOVNICE DO IZKUSTVENEGA UČENJA 

 

FROM GRAMMARING TO LEARNING BY DOING 
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Povzetek 

Generacije učencev se spreminjajo in skozi zgodovino so se močno spremenile tudi metode 

poučevanja tujih jezikov. Včasih je bilo v ospredju poučevanje slovnice in besedišča brez 

konteksta, danes pa se med sodobne metode uvrščajo metode, ki poudarjajo komunikacijo, 

jezikovne kopeli in medpredmetno povezovanje. Tujih jezikov se učinkovito učimo po naravni 

poti, napake pri rabi so dobrodošle, naloga učitelja pa je, da učenca motivira in ga prepriča, da 

brez strahu vstopa v svet tujega jezika. V prispevku opisujem raznolike pristope pri poučevanju 

angleščine. Izpostavila sem pomembnost medpredmetnega sodelovanja in vključevanja iger v 

pouk, delo po učnih postajah in učilnico na prostem. Vse dejavnosti so se izkazale za zelo 

učinkovito sredstvo za dvig motivacije pri učencih. Učenci, ki so notranje motivirani za učenje, 

se učijo veliko bolj kvalitetno in z zanimanjem, zato si stvari tudi lažje zapomnijo. 

Ključne besede: metode poučevanja tujih jezikov, raznoliki pristopi, motivacija, spremembe v 

vedenju učencev 

 

Abstract 

Generations of pupils are changing, and foreign language teaching methods have changed 

dramatically throughout history as well. In the past, it was of great importance to teach 

grammar and vocabulary which was taken out of context. Nowadays, language teaching 

methods that emphasize communication, content and language integrated learning and cross-

curricular learning are considered to be modern. We have to learn foreign languages naturally, 

mistakes in the use of a foreign language are welcome, and it is the teacher's job to motivate 

and convince the pupil to enter the foreign language world without fear. This article describes 

diverse approaches of teaching English. I pointed out the importance of cross-curricular 

activities, integration of games, the use of learning stations and learning outside the 

classroom. All activities have proven to be a very effective way of raising pupils' motivation. 

Pupils with internal motivation learn much better and with interest, and as a result, they 

remember things easier. 

Key words: foreign language teaching methods, diverse approaches, motivation, changes in 

pupils’ behaviour  
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1 Metode poučevanja tujih jezikov skozi zgodovino 

Ko sem še sama kot učenka obiskovala osnovno šolo, smo se začeli prvi tuj jezik učiti v petem 

razredu osemletke. Takrat so bili naši možgani že dovolj zreli za slovnično obravnavo jezika. 

Učitelji so dajali velik poudarek slovnični pravilnosti, saj je imelo prednost pred rabo in vsebino 

poznavanje slovničnih pravil. Besedila so bila predvsem sredstvo za pridobivanje slovničnih 

struktur, besede pa smo se učili ločeno od sobesedila. Zgodilo se je, da učenci s samimi 

odličnimi ocenami po štirih letih učenja tujega jezika nismo bili sposobni povedati nekaj povedi 

v spontanem pogovoru in se na kakšno vprašanje odzvati. Slovnične vzorce smo imeli naučene 

v glavi, manjkali pa sta nam komunikacijska zmožnost in samozavest pri uporabi tujega jezika. 

Ta metoda poučevanja je imela številne pomanjkljivosti, morda bi se obnesla bolje, če bi se 

zlila s kakšno drugo metodo. Metode poučevanja tujih jezikov so se skozi čas spreminjale. 

Laura Fekonja (2016) trdi, da ne obstaja ena univerzalna metoda, ki bi bila ustrezna za vse učne 

situacije. Fekonja (2016) v svojem znanstvenem članku natančno opiše vse metode 

poučevanja tujih jezikov. Slovnično-prevajalna metoda je bila osredotočena na obvladovanje 

slovničnih pravil, natančno analizo pisnega besedila in prevajalne vaje. Direktna ali naravna 

metoda se je začela uveljavljati v 19. stoletju kot protiutež slovnično-prevajalni metodi. 

Temeljila je na tem, da se je potrebno vsak jezik učiti z rabo oziroma prakso, ne na podlagi 

pravil in slovnice. Ta metoda je želela učence popeljati do živega, predvsem govorjenega 

jezika. Izhaja iz tega, da učenje tujega jezika posnema obdobja oz. korake pri učenju 

materinščine, uporablja in priporoča pa največjo možno izpostavljenost učenca jeziku, ki se ga 

uči. Ta način učenja poteka po nekaj pravilih: tuji jezik lahko poučujejo samo učitelji, ki so 

izvirni govorci tega jezika in med poukom se ne sme uporabljati materinščine. Ta metoda je 

podobna metodi jezikovne kopeli, v katerih poteka ves izobraževalni proces v tujem, ciljnem 

jeziku. Crystal (2005) ugotavlja, da je bila direktna metoda sprejeta z velikim navdušenjem, 

vendar gre za pristop, ki ga ni enostavno vpeljati v šole. V umetnem okolju učilnice je težko 

ustvariti naravno učno situacijo in zagotoviti vsem dovolj prakse. V 60. letih dvajsetega stoletja 

je vrhunec doživela avdiolingvalna metoda, ki poudarja učenje govorjenega jezika skozi 

dialoge in drile. Na začetku 70. let 20. stoletja je prišlo pri poučevanju jezikov do spremembe 

metod, saj so se uveljavile metode, ki so poudarjale komunikacijo. Pri teh metodah je jezik 

razbit na koščke (teme, jezikovne zmožnosti ipd.), pri čemer je cilj vsake učne enote naučiti 
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učenca nekaj teh posameznosti. Sem sodi tudi medpredmetni pristop, ko pri pouku tujega 

jezika obravnavamo vsebine drugih šolskih predmetov. Fekonja (2016) še navaja, da »je za 

učitelje tujih jezikov poznavanje različnih metod poučevanja oziroma pristopov bistvenega 

pomena, da bi lahko zagotovili kakovosten pouk, tj. pouk, s pomočjo katerega bodo udeleženci 

jezikovnega pouka čim prej zgradili svojo jezikovno sporazumevalno zmožnost v tujem jeziku«. 

Dušica Kunaver (2008) opisuje, da je pouk tujega jezika nekaj povsem drugega od pouka vseh 

drugih šolskih predmetov. »Znanje matematike, fizike in kemije lahko dasta le učitelj in šola, 

znanje tujega jezika pa daje cesta mnogo uspešneje kot šola.« (Kunaver, 2008, 67). Kunaver 

(2008) izpostavlja tri zlata pravila za usvajanje tujih jezikov: 

- tujih jezikov se moramo učiti po naravni poti, 

- napaka je sestavni del učnega procesa, 

- učiteljeva naloga ni predelati učbenik, temveč prepričati učenca, da bo brez strahu, 

predsodkov in zavor vstopal v svet tujega jezika. 

Tudi Hattie (2018) v svoji knjigi opozarja, da so napake pri pouku tujih jezikov dobrodošle, saj 

odpirajo priložnosti za naravno učenje, pri čemer moramo biti pozorni na učinek ustrezne 

povratne informacije. 

 

2 Raznoliki pristopi pri poučevanju angleščine 

2.1 Pomembnost medpredmetnega sodelovanja 

Timsko delo, pretok znanja in izkušenj med zaposlenimi ter skupno oblikovanje ciljev postajajo 

nepogrešljivi elementi delovne uspešnosti. V šoli je medpredmetno povezovanje nujna oblika 

dela in kot učiteljica lahko izpostavim tri glavne prednosti medpredmetnega povezovanja: 

večjo motivacija pri učencih, pestrost pouka in bolj uporabno znanje. Moj glavni vir informacij 

in idej so sodelavci, saj s pomočjo medsebojnih hospitacij opazujemo pouk drug drugega in si 

izmenjamo predloge za izboljšanje dela. Sama se svojih napak ne zavedam, zato so napotki 

kritičnega prijatelja zelo dobrodošli. 

Na šoli vsako leto pripravimo projektni dan ob evropskem dnevu jezikov, ki je ena od oblik 

medpredmetnega sodelovanja. Učenci so se lani v različnih delavnicah ukvarjali s prevzetimi 

besedami in posebno pozornost namenili večjezičnosti, medkulturnosti in rabi IKT. V likovno-

tehnični delavnici so učenci izdelali spomin (slika na eni strani in nemška sposojenka ter 
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slovenski izraz za ta predmet na drugi strani). Prav tako so izdelovali mobile. Okrasili so karton, 

nanj v štirih različnih jezikih napisali osnovne fraze, ga zlepili, vanj napeljali vrvico in obesili v 

šolsko jedilnico. Prevode besed ali fraz so poiskali na tablicah. V literarni delavnici so učenci s 

pomočjo možganske nevihte naredili izbor sposojenk iz različnih jezikov. Nato so napisali 

pogovor med več udeleženci in v njem uporabili zbrane prevzete besede. Besedilo so se 

naučili, odigrali in se posneli s kamero. Sledila je analiza posnetka. Za učence sta bili na voljo 

dve geografsko obarvani delavnici. Pri eni so učenci s pomočjo prosojnic v programu 

Powerpoint izdelali kviz o evropskih državah, jezikih in Evropski uniji. Druga delavnica je bila 

namenjena podrobnemu poznavanju posamezne evropske države. Učenci so dobili državo in 

s pomočjo tablic poiskali vse zahtevane informacije. Nato so dobili obris države in jo morali 

opremiti s splošnimi značilnostmi, tradicionalnimi jedmi, besedami v jeziku te države, zastavo, 

turističnimi kraji, znanimi ljudmi itd. V jezikovni delavnici so učenci s pomočjo spletnega 

programa Dvolver Moviemaker naredili filmčke, v katerih so v angleščini napisali pogovore. 

Ob zaključku dneva so se učenci predstavili v igrah vlog v angleškem in nemškem jeziku, 

prebrali so nekaj svojih pesmi in zgodb v angleščini in zastavljali uganke v angleščini. Vsi so si 

ogledali filmčke s prevzetimi besedami in filme v programu Dvolver Moviemaker ter sodelovali 

v kvizu, ki je nastal v eni od geografskih delavnic. Učencem je bil projektni dan zelo všeč. 

Učenci, katerih močno področje so jeziki, so na ta dan več kot uživali. Pomembno se mi zdi 

tudi to, da je ta dan ugajal tudi tistim učencem, ki imajo sicer težave z jeziki, vendar so lahko 

skozi različne kombinacije dejavnosti izrazili svoja močna področja v povezavi z jeziki, npr. 

likovna umetnost – nemščina ali računalništvo – angleščina. Učenci so bili nad dejavnostmi 

navdušeni in njihove vtise smo objavili na spletni strani šoli in spletnih omrežjih. Pozitivne 

učinke so zaznali tudi učitelji, zato bomo s projektnim dnevom nadaljevali tudi prihodnja leta. 

 

2.2 Vključevanje iger v pouk 

Učitelji, ki izvajajo pouk prek igre lahko pričakujejo bolj motivirane otroke za delo. Kot v knjigi 

80 iger za učenje tujih jezikov omenjajo Dobrila, Gorjup in Potočnik (2009), igre omogočajo 

učencem, da so popolnoma vključeni v učni proces in da se učijo z vsemi svojimi čuti. Učenje 

je preprosto, kadar je zanimivo in zabavno. 

S starostjo učencev igralna dejavnost upada. To je povezano z odraščanjem otrok. Kljub temu 

da se s starostjo otrok potreba po igri manjša, menim, da jo učitelj mora vključevati v učni 
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proces, saj ima velik vpliv na uspešnost učencev pri pouku. Igra dvigne raven pozornosti, 

koncentracijo in spodbuja poslušanje. S pomočjo igre se učitelj in učenec zbližata, pouk 

postane prijaznejši. Igra pogosto predstavlja najbolj avtentične situacije uporabe tujega jezika 

v razredu in učencu pomaga k uspešnemu učenju tujega jezika. Čeprav je učitelj pri igri bolj 

opazovalec, je njegovo delo bistvenega pomena. Ves čas mora imeti nadzor nad učenci, 

spremljati potek igre, posredovati ob težavah, sproti popravljati napake, podajati dodatna 

navodila in opaziti, da bo pri igri naslednjič kaj izboljšal, če so bo prvič kaj zalomilo. 

Najlažje si je izmisliti igre za utrjevanje besedišča, slovnica pa je tisto področje, pri katerem 

učitelj pogosto ne ve, kako bi ga lahko vpeljal v igro. Tudi učenci so za učenje slovnice najmanj 

motivirani, saj menijo, da je učenje slovnice dolgočasno in nezanimivo in da slovnica ni 

bistvena za njihov napredek pri jeziku. Veliko iger, ki jih uporabljam pri pouku angleščine, sem 

povzela po knjigi 80 iger za učenje tujih jezikov, v nadaljevanju pa predstavljam dve, ki sem se 

jih domislila sama. 

 

2.2.1 Črni Peter 

Črni Peter je priljubljena igra s kartami, ki jo rade igrajo vse generacije. Pri tradicionalni igri 

igralci iščejo slikovne pare, moja različica črnega Petra pa od igralcev zahteva, da poiščejo 

ustrezno vprašanje in odgovor. Priprava igre zahteva od učitelja malo več časa. Učitelj pripravi 

kartice z vprašanji in odgovori. 

Za skupino, ki jo sestavljajo trije ali štirje učenci, priporočam petnajst parov vprašanj. Učitelj 

parom doda še sličico črnega Petra. Eden od učencev v skupini temeljito premeša karte in jih 

enakomerno razdeli med igralce. Če dobi igralec dve enaki karti (par), ju lahko odloži na stran. 

Igralec, ki ima v rokah največ kart, obrne karte proti igralcu na njegovi levi, tako da le-ta vidi 

hrbtno stran kart. Izvleče eno karto in preveri v svojem kupu kart, ali ima par. Če ima par, lahko 

obe karti odloži na mizo. Igra se nadaljuje v smeri urinega kazalca. Igra poteka, dokler enemu 

izmed igralcev ne ostane v roki samo ena karta, in sicer karta črni Peter. Zmaga igralec, ki je 

imel največ parov. 
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2.2.2 Nagrada ali kazen 

Učitelj pred začetkom igre pripravi vprašanja oziroma naloge, ki jih napiše na listke in da v 

škatlo. Poleg tega učitelj na list napiše tudi nabor kazni in nagrad. Učenci se posedejo v krog, 

v sredino kroga postavimo škatlo z listki. Učenec izbere listek, na glas prebere vprašanje in 

nanj odgovori. Če je odgovor pravilen, si je učenec priboril nagrado. Nagrade so lahko: izbor 

datuma za ustno ocenjevanje znanja po lastni želji, »bon« za pozabljeno domačo nalogo … Če 

je odgovor nepravilen, pomeni, da si je učenec prislužil »kazen«. Povedati mora eno številko 

od 1 do 20 in učitelj prebere kazen, ki se skriva pod to številko. Ideje za kazni so: brisanje table 

en teden več, dodatna domača naloga … 

 

2.3 Delo po učnih postajah 

S to metodo dela dosežemo visoko stopnjo diferenciacije in individualizacije ter samostojnega 

učenja. Izkušnje kažejo, da so učenci ves čas aktivni in se zavzeto lotijo nalog na posameznih 

učnih postajah. Vrstni red reševanja nalog in tempo si določajo sami glede na svoj interes in 

sposobnosti. Delo po učnih postajah pripravim zlasti ob koncu učne enote, ko ponovimo 

celotno snov enote, ali ko obravnavamo posamezne širše sklope, npr. božič, velika noč, 

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Združene države Amerike ipd. S to 

aktivnostjo se izognemo frontalnemu pouku, opazila sem že boljše rezultate učenja in 

predvsem visoko motivacijo. Učitelj je le spremljevalec dogajanja, učenci pa sami »hodijo« po 

svoji poti do znanja. Ena od prednosti je tudi ta, da se učenci med reševanjem lahko gibajo po 

učilnici. 

Običajno pripravim osem učnih postaj in določim, da morajo učenci rešiti vsaj pet učnih postaj. 

Nekatere naloge jim preverim jaz, nekatere pa si ob koncu dejavnosti preverijo sami s 

kontrolnim listom. 

 

2.4 Učilnica na prostem 

Kljub vključevanju informacijsko-komunikacijske tehnologije v pouk in obilici interaktivnih 

spletnih vaj ne smemo zanemariti prednosti učilnice na prostem. Naši učenci danes večino 

svojega časa preživijo v zaprtih prostorih. Bistvo učilnice na prostem je, da se učenci učijo na 

svežem zraku. Za našo šolo stoji kozolček, ob njem je urejena čutna pot, poleg nje je igrišče, 
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naokrog pa je lep razgled na okoliške hribe. V prostem času lahko učenci tam posedijo in se 

pogovarjajo, v času pouka pa učitelji tam izvajamo tudi različne učne vsebine. Pod kozolčkom 

izpeljem nekaj ur v vsakem oddelku skozi šolsko leto. Včasih se izpod kozolčka prestavimo tudi 

na igrišče, kjer skozi gibanje ponovimo učne vsebine. Med učenci je zelo priljubljena igra met 

na koš. Učenci se razdelijo v dve skupini. Učenec posamezne skupine dobi vprašanje, na 

katerega mora odgovoriti. Če je njegov odgovor pravilen, lahko meče na koš. Ob zadetku dobi 

skupina točko. Če je odgovor nepravilen, meta na koš ni. Pouk izven učilnice realiziram tudi 

takrat, ko v sklopu poučevanja nemščine organiziram ekskurzijo v Avstrijo in učencem 

omogočim stik z naravnimi govorci. Spremenjeno učno okolje se vedno znova izkaže za zelo 

učinkovito z vidika motiviranosti učencev. 

 

3 Zaključek 

»Uči se!« je zagotovo eden od najmanj priljubljenih povedi. Če pa nam kdo reče: »Igraj se!«, 

se ta ukaz sliši precej bolj privlačen kot prvi. Ljudje, ki so motivirani za učenje, se učijo veliko 

bolj kvalitetno in z zanimanjem, zato si stvari tudi lažje zapomnijo. 

Ključ do vsakega uspešnega učenja je navdušenje za učenje, ki ga lahko učitelj zbudi v učencih. 

To pri poučevanju tujih jezikov pomeni, da si otrok resnično želi tuj jezik razumeti in govoriti. 

Generacije se spreminjajo. Pred sto leti so pred učitelji sedeli učenci tihe generacije, ki so bili 

neproblematični in ubogljivi, po več ur skupaj so v klopeh sedeli mirno in med poukom je v 

razredu vladala tišina. Današnji učenci odraščajo v času ogromne količine informacij, ki jih ne 

znajo selekcionirati. Znanje ni več cenjeno, pomembnejše od znanja so ocene, pri učencih se 

pojavlja veliko motenj, kot so stres, depresija, pomanjkanje pozornosti in koncentracije, 

nasilje. 

Skozi zgodovino so se metode poučevanja tujih jezikov močno spreminjale. Učitelji se moramo 

znati odzvati na spremembe pri učencih. Predvsem je pomembno, da verjamemo v otroke in 

njihove zmožnosti, pri pouku pa z raznolikimi metodami in pristopi poučevanja skušamo 

motivirati učence. Učenci bodo uspešno usvajali tuj jezik, če se bodo jezika učili s pomočjo 

iger, izkustvenega učenja, projektnega in skupinskega dela, medpredmetnega sodelovanja in 

različnih zaznavnih stilov. Kunaver (2008) še priporoča, da je potrebno mejo med aktivnim in 

pasivnim znanjem prestopati sproti. »Vsako znanje, ki ga učenec usvoji, mora takoj aktivirati v 
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pogovoru, dramatizacijah in pripovedih«. (Kunaver, 2008, 68) Igra vlog naj bo torej pogosto 

prisotna pri urah tujega jezika, saj z njo učitelj spodbuja komunikacijske in sodelovalne veščine. 
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Povzetek 

V prispevku je predstavljeno desetletno delo z dramsko skupino na Gimnaziji Celje – Center, s 

poudarkom na pripravi zadnje uprizoritve izbranega dramskega besedila v šolskem letu 

2018/2019. Priprava šolske gledališke predstave je ena od obšolskih dejavnosti, ki pri dijakih 

spodbuja ustvarjalnost, jim omogoča poglobljeno raziskovanje literarnega besedila in 

povezovanje tega z odrsko ''govorico''. Dijaki razvijajo sposobnosti govornega in telesnega 

interpretiranja dramskega besedila, s katerim se ukvarjajo celostno – od branja preko 

interpretiranja vlog do končne uprizoritve. Ta proces poglablja njihove zmožnosti javnega 

nastopanja, krepi njihovo sodelovanje, povezovanje, medsebojno razumevanje in empatijo ter 

pozitivno vpliva na njihovo samopodobo. Kot mentorica skušam dijake nevsiljivo, sproščeno, 

a sistematično voditi skozi celoten ustvarjalni proces in jih usmerjati pri razvijanju lastnih 

ustvarjalnih zamisli pri izvedbi izbrane gledališke igre. 

 

Ključne besede: dramska dejavnost, ustvarjalnost, igra, gledališče, uprizoritev 

 

 

Abstract 

In the following text I present a ten year work with drama group in Gimnazija Celje – Center 

with emphasis on preparing the last performance of the chosen drama text in the school year 

2018/2019. Preparing school theatre performance is one of the extra-curricular activities that 

encourages creativity in students, enables them a contemplating research of the literary work 

and connecting it to stage »language«. Students develop abilities of oral and body interpreting 

of the drama text that they deal with as a whole – from reading through interpreting and final 

staging. The process itself deepens their capabilities of public performance, strengthens their 

participation, connection, mutual understanding and empathy and positively influences on 

their self-image. As a mentor I try to guide the students through the whole creativity process 

unobtrusively, easily but systematically and direct them to develop their own creative ideas 

at performing the chosen theatre play. 

 

Key words: drama activity, creativity, play, theatre, staging 
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1 Pomen oziroma smisel gledališke ustvarjalnosti v 

srednji šoli 

Gledališka ustvarjalnost v šoli seveda ni nič novega. Čeprav je ne moremo prištevati med nove 

metode pridobivanja znanja, pa ostaja in bo ostala vedno sodoben in nepogrešljiv, izjemno 

pomemben sestavni del (ob)šolskih dejavnosti. Zdi se, da je danes, v dobi hitrega tehnološkega 

napredka in življenjske naglice, takšna celovita ustvarjalna izkušnja za dijake še dragocenejša. 

Današnja razvita družba je namreč naravnana izredno storilnostno, tekmovalno, poudarja se 

individualizem, kar močno občutimo tudi v šoli. Zaradi vse večje uporabe tehnologije, 

družabnih omrežij, pametnih telefonov in s tem povezanih novih vzorcev komuniciranja, 

vedenja in posledično tudi raznih motenj se danes pogosteje pojavlja stanje razpršene 

pozornosti, marsikdo se težko osredotoči na vsebine, ki se zdijo manj zanimive in privlačne. 

Mladi, vajeni hitrega pridobivanja informacij in številnih dražljajev, so marsikdaj bolj 

nepotrpežljivi, vedno hočejo nekaj novega in zanimivega. Delo v dramski skupini, katerega cilj 

je tudi uprizoritev predstave, pa je dolgotrajen proces, ki zahteva vztrajnost, potrpežljivost, 

zanesljivost, prilagajanje v skupini in številne vaje, ponavljanje, izboljševanje že doseženega, 

požrtvovalnost. V nasprotju z vrednotami sodobne razvite družbe, ki poveličuje vlogo 

posameznika in usmerja k vse večjemu individualizmu in virtualnim stikom, je za dramsko 

skupino pomembno sodelovanje, upoštevanje vloge vsakogar v skupini. To zahteva veliko 

tolerance, strpnosti, sprejemanja in prilagajanja ter odgovornosti, prinaša pa tudi veliko 

zadovoljstva zaradi ustvarjalnih dosežkov in pristnih vezi, ki se stkejo pri takem delu in 

druženju. 

V temeljnem in še vedno zelo uporabnem priročniku za gledališko vzgojo v šolah Mladi na odru 

avtorica uvodoma izpostavi etično funkcijo gledališke umetnosti. Gledališče je v tisočletnem 

razvoju izoblikovalo ''razne gledališke manifestacije /…/ od religiozno obrednih do lascivno 

zabavnih.'' Ko se je odmaknilo ''od svoje prvotne religiozne obrednosti, se je začelo ukvarjati  s 

problemi človeka in človeške družbe.'' V tem je tudi njegovo poslanstvo ali s Shakespearjevimi 

besedami iz Hamleta: ''… da kaže čednosti njene poteze, pregrehi njeno podobo, svojemu času 

in družbi njeno obliko in odtis.'' Ne glede na velike spremembe, ki jih je družba doživljala skozi 

čas, etična funkcija dramatike ostaja ''nespremenjena in jo nahajamo v vseh umetniško 

pomembnih gledaliških stvaritvah''. (Ahačič, 1969, 7) ''S svojim razreševanjem etičnih 
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konfliktov in s svojo kritiko posameznika in družbe predstavlja dramatika oziroma gledališče 

dejansko najbolj etično izmed vseh umetnosti in kot poseben katalizator sproža v gledalcih 

miselne in čustvene procese ter jih sili, da se opredeljujejo, da zavzemajo lastna stališča /…/, 

navaja človeka k razmišljanju, k razločevanju med dobrim in zlim ter s tem razvija njegov čut 

za individualno in družbeno odgovornost.'' (Ahačič, 1969, 8) Poleg etične vloge Ahačičeva 

poudarja zlasti pomen estetske vzgoje, ki jo gledališče, ena najbolj kompleksnih umetnosti, 

omogoča, saj ''združuje vrsto estetskih disciplin: literaturo, deklamacijo, igro, pantomimo, 

ples, glasbo, umetnost linij, barv, plastike in prostora''. (Ahačič, 1969, 11) S pravilno, sodobno 

gledališko vzgojno metodo otroci vadijo pravilno izgovorjavo, lepo izražanje, sproščeno 

obnašanje in nastopanje, razvijajo se njihova domišljija, iznajdljivost, čut za opazovanje, 

čustvena dojemljivost … Vse to jih notranje bogati, jim omogoča spoznavanje samih sebe, 

razvija pa tudi njihov smisel za kolektivno delo, odgovornost in disciplino. Tudi Helena Korošec 

(2015) meni, da ima lahko gledališka vzgoja v izobraževanju pomembno vlogo pri 

vzpostavljanju in vzdrževanju medosebnih odnosov, pri razvoju ustvarjalnosti in oblikovanju 

posameznika ter njegovem vključevanju v družbo, kar poudarjajo tudi nekateri mednarodni in 

domači dokumenti o kulturno-umetnostni vzgoji. Prav tako izpostavlja izjemen pomen dobre 

izkušnje z umetnino za otroka oziroma mladostnika, pomen celostnega učenja ter sproščenega 

in ustvarjalnega vzdušja, ki naj v sodobni šoli nadomeščajo frontalne metode poučevanja. Vse 

to je mogoče dosegati z gledališko vzgojo. Starejši šolarji lahko s pomočjo gledaliških izraznih 

sredstev spregovorijo o tabu temah, bolj sproščeno izražajo svoja čustva, se z liki identificirajo 

in v svetu igre (''kot da'') varneje preizkušajo svoje zmožnosti. Priprava predstave je zato 

''izredno pomembna izkušnja, ob kateri otroci spoznavajo proces in temeljne značilnosti 

gledališke igre in razvijajo senzibilnost za uprizoritev.'' Učijo se sprejemati odgovornost, 

skupinske odločitve, sodelovati idr. Ob tovrstnih izkušnjah učenci ''lažje razumejo 

medčloveške odnose, se vživijo v življenje drugih ljudi in uvidijo alternativne možnosti za 

reakcije in dogodke.'' (Korošec, 2015) 

Da je kulturno-umetnostna vzgoja ''temelj za posameznikov ustvarjalni odnos do kulture ter 

razumevanje njenega pomena za razvoj človeške družbe'', da vpliva na celovit razvoj 

osebnosti, ''sooblikuje /…/ estetsko občutljivost, kulturno zavest in izražanje …'', pri mladih 

spodbuja zavest o pripadnosti lastni kulturi in spoštovanje drugih kultur ter medkulturni 

dialog, poudarja tudi Vladimir Pirc. (2015) Glavni namen te vzgoje vidi predvsem v vzgoji 
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kultiviranega posameznika, ki bo čutil ''željo in potrebo po sodelovanju v kulturnem, predvsem 

umetniškem izražanju''. 

O očitnosti in pomembnosti vzgojne funkcije otroškega gledališča piše tudi Matjaž Šmalc, ki 

prav tako navaja številne koristi gledališke ustvarjalnosti (urjenje v javnem govornem nastopu, 

orientacija v prostoru, ozaveščanje giba, kretenj, krepitev samozavesti, občutek za soigralca in 

posledično za skupnost idr.). Mladi pa ''/h/krati z igranjem vlog preizkušajo vse 'odrasle' 

vzorce, ki jih bodo čez leta ne več igrali, temveč živeli.'' (Šmalc, 2015) Zato najbrž ni pretirana 

misel, da s tovrstno dejavnostjo mlade dejansko vzgajamo za življenje. Šmalc opozarja na 

izredno veliko odgovornost mentorjev gledaliških skupin (praviloma gre za učitelje, ki nimajo 

nikakršne gledališke izobrazbe, redkeje za poklicne gledališčnike, ki pa so brez pedagoške 

izobrazbe) in na to, da se jim posveča premalo pozornosti – izobrazbe – in s tem opore. 

Mentorji se tudi ''večkrat soočajo z nerazumevanjem vodstva, ki ne prizna oziroma razume 

pomena gledališke pedagogike.'' (Šmalc, 2015) Iz lastnih izkušenj bi k temu dodala, da gre 

predvsem za nerazumevanje zahtevnosti in dolgotrajnosti celotnega ustvarjalnega procesa; 

sodobna storilnostno naravnana družba je namreč prevečkrat usmerjena na ''rezultate'', v 

dramski skupini torej na novo uspešno predstavo, ne pa na sam proces in na njegov pomen 

ter kompleksnost, kar pa je v nasprotju z gledališko pedagogiko. ''Bolj kot javni nastop je za 

našo dejavnost pomemben sam delovni postopek in njegova metoda.'' (Ahačič, 1969, 14)  

 

2 Dramska skupina GCC 

2.1 Ovire 

Z gledališčem kot obšolsko dejavnostjo se bolj ali manj kontinuirano ukvarjam že več kot deset 

let. Dramska skupina GCC je v tem obdobju pripravila štiri predstave: Nasilje je neskončno, 

Plešasta pevka, To ti je lajf in Bog masakra. Dveh iger pa nam kljub vajam zaradi premajhne 

zagnanosti skupine ni uspelo pripeljati do končne izvedbe, zato smo misel na predstavo 

opustili. Pri svojem delu se srečujemo z več problemi. Prvega vidim v tem, da na naši šoli 

ponujamo več kot dvajset obšolskih dejavnosti, med njimi je zlasti veliko glasbenih sestavov in 

kar štiri gledališke skupine (Šolska improliga ŠILA, Središče, Dramska skupina GCC, Have Fun 

Club). To je sicer pestra in bogata ponudba, vendar pa se s tem za posamezno dejavnost 

zmanjša število dijakov. Večina dijakov naše šole prihaja iz okoliških krajev, so vozači, in mnogi 
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po pouku niso pripravljeni ostajati v šoli ali nimajo dovolj prometnih povezav. Dijaki se tudi 

pogosto raje odločajo za dejavnosti, ki ne zahtevajo toliko angažmaja, truda, dolgotrajnega 

dela, kot jih zahteva uprizoritev predstave. Poleg tega se je treba z igro izpostaviti, se naučiti 

veliko besedila, se ''razgaliti'', zato se tega početja najbrž ne loteva tisti, ki ne čuti do njega 

veliko veselja, ljubezni, smisla ali morda talenta. Čeprav morajo učenci vložiti v vaje veliko časa 

in prizadevnosti, pa končna ''nagrada'' morda ni tako zelo vabljiva, saj lahko po celoletnem 

trudu odigrajo le nekaj predstav (8–10), v glavnem za šolsko publiko. Druga velika ovira za naše 

delo so neustrezni pogoji. Posebnega prostora za vaje nimamo, na šoli med poukom tako rekoč 

ni prostega prostorčka. Tako imamo bralne vaje večinoma kar v slovenističnem kabinetu, 

včasih tudi v knjižnici (motimo druge, nimamo miru, knjižnica je zasedena), improvizacijske 

vaje lahko zaradi tega izvajamo le redko. 

 

  

Slika 44: Plakat za Plešasto pevko Slika 2: Prizor iz predstave 

 

2.2 Način dela 

Na začetku šolskega leta navadno z obvestilom povabim dijake k sodelovanju v dramski 

skupini. Nagovorim nekatere dijake (zlasti fantje se navadno redkeje odločajo za sodelovanje), 

ki jih sama poučujem in menim, da bi bili morda pripravljeni sodelovati. Za skupino je značilna 

brezpogojna odprtost, sodeluje lahko, kdor koli želi, nikogar ne zavrnem. Le enkrat, po prvi 

uspešni predstavi, sem poskusila z avdicijo, na kateri so dijaki nekaj prebrali, vendar sem 

selekcijo opustila. Kadar se je skupini priključilo več dijakov, kot je bilo v izbranem besedilu 

vlog, sem skušala delati v alternaciji, po dva dijaka na eno vlogo, vendar se je izkazalo, da niso 

dovolj motivirani, če nimajo zagotovljene ''svoje'' vloge. Kakšen je tudi razočaran, če je vloga 
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''premajhna'', saj bi večina želela katero od glavnih, a temeljno pravilo, ki se ga je treba 

zavedati, je, da je uspeh predstave odvisen prav od vsakega izmed njih, da je v igri pomembno 

delovanje skupine, zato je ''za dobro predstavo nujno, da vsakdo vestno opravlja svoje delo, 

pa če se zdi še tako nepomembno''. (Ahačič, 1969, 67) Včasih vaje začenjamo z 

improvizacijskimi in dihalnimi vajami, včasih pa kar s tekstom ali pa se o izbiri besedila 

posvetujemo. Najprimernejše za delo se mi zdijo manjše skupine (4–8 dijakov), pri večjem 

številu sodelujočih se pojavljajo težave zaradi pogostega manjkanja in zahtevnejšega 

usklajevanja. Pri izbiri besedila upoštevam predvsem kakovost in primerno zahtevnost. Včasih 

ga predlagajo učenci (npr. igro To ti je lajf, ki so jo videli v OŠ in obravnava mladostniško 

problematiko, odnose med starši in najstniki), za igro Nasilje je neskončno pa sem prizore iz 

različnih dram aktualnega maturitetnega sklopa povezala z lastnim veznim tekstom in 

povezovalnimi songi, ki so jih v živo odigrali dijaki glasbeniki. Najraje se odločam za drame, ki 

se mi zdijo duhovite, zaradi nenavadne, tudi absurdne, groteskne komičnosti zabavne ali pa 

so aktualne. Pri tem pa je nujno upoštevati zmogljivost ansambla. Sledi branje in zasedba vlog. 

Te moramo ''porazdeliti tako, da se kolikor mogoče skladajo z naravo in temperamentom 

posameznikov, in s pravilnim prijemom izvajalcem pomagati, da kolikor je le mogoče ostanejo 

v okviru svojega naravnega pristnega izraza, zato da se izognejo diletantskemu prenarejanju 

in pretiravanju.'' (Ahačič, 1969, 66) Na prvih srečanjih se z učenci pogovarjam o likih, sami jih 

skušajo označiti in ujeti njihove značilnosti ter jih upoštevati pri branju in interpretaciji svoje 

vloge. Na vajah smo pozorni na pomensko smiselne členitve besedila, na pomenske poudarke, 

premore, hitrost, pravilno izreko, razločnost, jasnost govorjenja … Učencem puščam svobodo 

in jih spodbujam, da sami raziskujejo, preizkušajo, kaj deluje in kaj ne, da iščejo svoje rešitve, 

da opazujejo svoje telo kot inštrument, iz katerega lahko izvabijo še neznane možnosti … Pri 

tem pogosto sami začutijo, da jim nekaj bolj uspe, drugo manj, sama jih le usmerjam in jim ne 

narekujem, kako ''morajo''. Od dijakov tudi ne zahtevam, da se morajo naučiti besedilo. Sama 

temu rečem, da ''lezemo'' v tekst, se v njem počutimo vedno bolj domače, ga vedno bolj 

znamo. Nekatera mesta jim delajo težave, a sami vidijo, da morajo tisto še vaditi. Tu se pokaže 

odgovornost v skupini, odgovornost drug do drugega – sami se opozarjajo, se motivirajo, 

spodbujajo, ugotavljajo, da se ''zdaj pa res morajo to naučiti''. Naše vaje potekajo navadno 

enkrat tedensko eno šolsko uro, pred predstavo tudi dvakrat tedensko, tik pred predstavo pa 

tudi ob sobotah ali nedeljah. Letos smo imeli prvič dvodnevne intenzivne vaje v drugem kraju, 
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kar se je izkazalo za izjemno koristno. Intenzivno druženje je poglobilo povezanost v skupini, 

ves čas smo se lahko posvečali vajam in se med njimi veliko presmejali in zabavali, večji, 

poseben prostor pa nam je omogočil, da smo v igro poskušali vključevati gibanje, logične 

kretnje, telesno govorico, skratka, funkcionalno uporabljati svoje telo. Vedno znova se pokaže, 

da je to za mlade težka naloga, saj so sprva premalo sproščeni in naravni, ''velika večina 

začetnikov se na odru drži togo in krčevito, se giblje okorno, dela nesmiselne, nerodne kretnje'' 

(Ahačič, 1969, 20) Ko tekst znamo in igra že precej gladko teče, je čas za izdelavo plakata (po 

okvirnih zamislih in smernicah ga izdela likovno sposoben dijak ali dijak likovne smeri na naši 

šoli, pri čemer ima ustvarjalno svobodo), za pisanje vabila in izdelavo programskega lista, za 

pripravo kostumov, scene in izbor glasbe. Kostumi in scena so preprosti in minimalistični. 

 

  

Slika 3: Prizor iz predstave To ti je lajf Slika 4: Plakat za predstavo 

 

Mentor gledališke skupine je pogosto dramaturg, režiser, lektor, scenograf, kostumograf in 

usmerjevalec mladih v eni osebi. Seveda pri tem nima edini besede in tudi ne zadnje, vse delo 

v dramski skupini je namreč delo vseh, o vsem se pogovarjamo in dogovarjamo, saj imajo mladi 

vedno veliko dobrih idej. Zaželeno je, da zna upoštevati tudi karakterne razlike otrok. ''Manj 

občutljivega otroka direktna kritična beseda spodbode, medtem ko tenkočutnega lahko 

ohromi. Prav tako bo dober pedagog znal ugotoviti, koga ne sme preveč pohvaliti, da se ne 

prevzame, komu bo ob pravem času rekel spodbudno besedo, da mu bo dal potrebnega 

poguma /…/ Predvsem pa ne sme pozabiti na humor, ki je lahko dragocen pripomoček pri 

vsakem vzgojnem procesu, še celo pa pri dejavnosti, ki je zanjo prvi pogoj sproščenost in 

vedrina. Seveda pa z vsem tem ne mislimo reči, naj bo pedagog popustljiv in nezahteven; 

nasprotno, njegovo delo bo učinkovito in plodno le tedaj, če bo znal uveljavljati delovni red in 
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disciplino.'' (Ahačič, 1969, 39) Predstavitev svojega mentorskega dela zaključujem z dovolj 

zgovornim razmišljanjem dveh prvošolk, ki sta v predstavi sodelovali le v zadnji fazi in ''le'' kot 

''tehnična pomoč''. 

''Kot prvošolki se mi je ponudila priložnost, da postanem del ekipe v zaodrju, prišepetovalka. 

Delo, za katero sem bila naenkrat odgovorna, je bilo zame novo in nekaj nevsakdanjega. 

Potrebovala sem kar nekaj časa, da sem si upala spregovoriti med igro, ko je kdaj kdo povedal 

kaj narobe ali je kaj pozabil. Potrebno je bilo veliko vaj, a z vajo sem počasi ugotovila, kako in 

kdaj komu prišepniti. Četudi sem kdaj storila napako, naša zasedba ni bila zamerljiva, ampak 

razumevajoča in mi je velikokrat svetovala. Šele zdaj, ko je izkušnja prišepetovalke za menoj, 

vem, kako za dobro predstavo ni pomembno samo dogajanje na odru, ampak tudi učinkovito 

in predano delo v zaodrju. Sedaj gledam na gledališke igre v povsem novi luči in resnično 

spoštujem delo gledalcem nevidnih, ki si prav tako zaslužijo priklon in aplavz.'' (Ava B.) 

 

  

Slika 5: Plakat za predstavo Slika 6: Bog masakra 

 

''Čeprav sem se skupini pridružila malce kasneje kot članica tehnične ekipe (skrb za zvočne 

efekte) sem dobila priložnost, da sem lahko opazovala, kako so igralci s pomočjo nasvetov 

mentorice iz vaje v vajo rasli in postajali vse boljši. Do takrat se nisem zavedala, koliko truda in 

požrtvovalnosti je dejansko potrebno za nastanek gledališke predstave. Bila sem presenečena, 

da so si vsi igralci višjih letnikov kljub šoli in drugim obveznostim vedno vzeli čas za vaje in 
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nastope. Spoznala sem, da je nemoten potek igre odvisen od dejavnikov, ki se jih kot gledalec 

sploh ne zavedaš, a so neizmerno pomembni. Lahko sem iz prve roke videla, koliko časa, priprav 

in truda je potrebno, da si gledalci lahko ogledajo predstavo in uživajo v njej. Neizmerno sem 

hvaležna, da sem lahko sodelovala pri vsem in se tako veliko naučila. Res je bila neverjetna 

izkušnja in želim, da bi je bili lahko deležni vsi kot jaz. Lahko rečem, da mi je odprla oči in sedaj 

vidim igranje in sodelovanje v gledališki skupini v povsem novi luči. Mislila sem, da je smisel le 

v učenju besedila in kretenj, a zdaj vem, da se za vsem tem skriva mnogo več dela in truda. 

Posebej pa bi rada omenila še prijaznost in povezanost tako mentorice kot igralcev; čeprav sva 

bili s sošolko večino časa v zaodrju, niso nikoli pozabili na naju, za kar sem še posebej 

hvaležna.'' (Anja R.) 

 

3 Zaključek 

Tudi sama ugotavljam, da ima dramska dejavnost v šoli veliko pozitivnih učinkov in da si je 

vredno prizadevati zanjo. Pomaga razvijati doživljajske, domišljijsko ustvarjalne, 

vrednotenjske zmožnosti, ki bogatijo posameznikovo osebnost in življenje. Umetnostna vzgoja 

senzibilizira, povečuje solidarnost, empatijo, prinaša veselje, občutek lastne sprejetosti, 

vrednosti, vliva ponos in samozavest. Učenci so za svoje delo bogato poplačani z 

zadovoljstvom, izkažejo se pred sošolci, učitelji, starši. Nemalokrat so presenečeni, kaj vse 

zmorejo. Mentorju, ki dela z veseljem in predano, pa to delo prinaša veliko zadoščenja in še 

več veselja in notranje izpolnitve. Neprecenljivi so trenutki, prežeti z mladostniško energijo, 

entuziazmom, sproščenostjo, spontanostjo, duhovitostjo, smehom, ki pogosto preide v 

krohot, da se stresa vse telo. Zato sem hvaležna, da mi je dana ta dragocena izkušnja (čeprav 

ni ovrednotena v materialnem plačilu za ure in ure požrtvovalnega dela). Namen in cilj 

gledališke vzgoje ni vzgajanje ''čudežnih otrok'' in ''mladih zvezdnikov'' (Ahačič, 1969, 14), ni 

priprava in navajanje na poklicno gledališko delo, ampak predvsem vzgoja bodočega 

občinstva. (Ahačič, 1969, 13) V nekaterih pa vendarle pomaga odkriti kasnejšo poklicno pot. 

''Igralce pogosto sprašujejo, katera je bila njihova prva vloga. Sam se zalotim, da s štetjem 

svojih vlog nekako vedno začnem v gimnaziji. Čeprav sem v nekaj predstavah igral že prej, je 

bilo sodelovanje v Dramski skupini GCC zame na nek način prelomno. Prvič je šlo malo bolj 

zares. Pod mentorstvom profesorice Bergit Vrečko smo se dijaki ustvarjanja gledališča lotili 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 748 
 

celostno in poglobljeno. Za študij posamezne predstave smo si vzeli celo šolsko leto, uprizarjali 

smo dramska dela svetovno znanih dramatikov različnih žanrov, ki smo jih obenem analizirali 

tudi pri pouku slovenščine, poleg same interpretacije besedila pa smo vsi skupaj razmišljali tudi  

o drugih gledaliških elementih - prostoru, glasbi, gibu, scenografiji in kostumografiji, k čemur 

je vsak nekaj prispeval. Profesorica je znala naše ideje spretno usmerjati, jih s kritično distanco 

premotriti ter na koncu povezati v celoto. Puščala nam je dovolj svobode pri iskanju, hkrati pa 

od nas ni zahtevala preveč, da nismo izgubili tiste začetniške spontanosti, igrivosti in vneme. 

Še več, v nas je prepoznala iskre talenta in nas spodbujala, da smo si upali stopiti korak dlje, 

tvegati, poskusiti stvari, ki jih drugače ne bi. Vaje so bile sproščene in zabavne, nemalokrat smo 

se nasmejali do solz. Seveda pa smo, kot se za ustvarjalni proces spodobi, kdaj naleteli tudi na 

težave. Spomnim se, kako smo pri Plešasti pevki dolgo časa iskali pravi kod, stil igre, ki bi 

ustrezal Ionescovi posebni dramski pisavi. Tudi sam svojega lika do zadnjega nisem zares ujel. 

Do premiere. Tisti dan pa kot da se je nekaj zbudilo v meni. V glavo mi je šinila ideja, ni bilo kaj 

dosti časa za premislek in že sem na oder stopil popolnoma drugačen kot kadarkoli prej na 

vajah. Dobil sem nov glas, izraz, telo in lik je nenadoma oživel. Z njim pa tudi jaz. Še nikoli prej 

se na odru nisem počutil tako živega in še nikoli nisem na njem tako užival. Prvič sem začutil, 

da stvari delujejo, da jih sprejema in se nanje odziva tudi publika in z vsako repliko sem dobival 

večji zagon. Tega občutka lahkotnosti, ko se ti zdi, da si ujel val, ki te kar sam nese skozi 

predstavo, ne bom nikoli pozabil. Po tem sem ga na odru doživel samo še nekajkrat. Spomnim 

se odzivov sošolcev in prijateljev po predstavi, ki so bili navdušeni in presenečeni hkrati, češ da 

me še nikoli niso videli takšnega, da so me sprva komaj prepoznali, da sploh niso vedeli, da 

znam igrati ... Takrat sem prvič slišal tudi pobude, da bi se moral s tem profesionalno ukvarjati, 

da bi moral to študirati. Sam sem jih sicer na hitro odpravil in o tem nisem hotel niti razmišljati, 

čeprav sem si v resnici potihem želel. Malo zaradi še vedno precejšnje nesamozavesti in 

negotovosti vase, malo pa zaradi drugačnih nasvetov in pričakovanj okolice. Tako sem željo po 

igranju potisnil nekam na dno in po gimnaziji ubral drugo smer. A kot vse potlačene stvari v 

življenju tudi ta ni izginila, ampak se je ob različnih priložnostih vztrajno prebijala nazaj na 

površje in postajala vedno močnejša, dokler se nisem nekega dne dokončno odločil in ji začel 

slediti. Pot do študija dramske igre, ki ga počasi zaključujem, je bila dolga in ne vedno ravna, a 

vredna vztrajanja, saj sem se na njej dodobra spoznal in osebnostno izoblikoval. 
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V naši dramski skupini pa sem prvič začutil še nekaj, kar je zame pravzaprav bistvo gledališča. 

Skupnost. Brez povezanosti, odprtosti in sodelovanja vseh vpletenih predstava ne more uspeti. 

Vsak posameznik mora dati košček sebe, sprejemati druge in biti predan skupnemu cilju. Ni 

lepšega kot na odru začutiti energijo cele skupine ljudi, ki diha kot eno in to deli z občinstvom. 

Ljudje v gledališče prihajamo po to energijo, po človeški stik. To se mi zdi v današnjem času, 

prepolnem individualizma, odtujenosti in plitvih odnosov, še posebej dragoceno. Zato 

verjamem v moč gledališča in v nujnost, da vanj mlad človek stopi čim prej in čim večkrat. Da 

ga spozna, začuti in ne nazadnje vzljubi. Pri tem ključno vlogo odigrajo profesorji, ki dijake 

spremljajo v gledališče, jih na ogled predstave pripravijo in se o videnem z njimi nato tudi 

pogovorijo. Pedagoški poklic je nasploh eden najpomembnejših, saj ima neverjetno moč in 

odgovornost. En sam učitelj ali profesor lahko vpliva na cele generacije ljudi, na njihov odnos 

do sveta in pogled nanj. Vsi se spominjamo tistih, ki so nam dali popotnico za življenje, ki so v 

nas pustili sled. Tudi zaradi njih smo to, kar smo. Če profesor poleg učne snovi na mlade 

prenaša tudi svojo strast, pa je lahko zaslužen za to, da jo v sebi odkrije še kakšen dijak in ji 

sledi tudi po tem, ko zapusti šolo. Pa čeprav vmes naredi kakšen ovinek ali zavije v slepo ulico. 

Hvala, profesorica.'' (Luka Bokšan) 
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FILM – POT DO ZNANJA ALI ŠE KAJ VEČ? 

 

FILM – PATH TO KNOWLEDGE OR SOMETHING MORE? 
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Povzetek 

V prispevku je predstavljen način oz. dejavnost, kako lahko s pomočjo filma motiviramo 

učence za pridobivanje in utrjevanje znanja, saj je izvrsten didaktični pripomoček, ki je mladini 

zelo blizu, saj rastejo v času, ko jih avdiovizualna sredstva nagovarjajo bolj kot pisana beseda. 

Skozi filme učenci tudi projicirajo svoje lastne izkušnje in jim nudijo varno okolje, da 

spregovorijo o temah, o katerih sicer ne bi govorili. V pogovorih po ogledu filmov utrjujejo in 

povezujejo znanje, urijo kritično razmišljanje in strpno sprejemanje mnenj, ki so njim 

drugačna, vrednotijo videno in primerjajo z njim lastnim svetom vrednot. Rezultati evalvacije 

po izvedbi dejavnosti kažejo na to, da je znanje, pridobljeno oz. utrjeno s pomočjo filma 

trajnejše, da je takšen način učencem všeč in si ga še želijo. Učitelji ugotavljamo, da je 

motivacija za učno delo zelo visoka, znanje pa so učenci poglobili. 

 

Ključne besede: film, kritično mišljenje, vrednotenje, znanje 

 

 

Abstract 

The article presents a way to motivate students to acquire and refresh knowledge through 

film, as it is an excellent didactic tool that is very close to young people, as they grow at a time 

when audio-visual resources are addressing them more than the written word. Through the 

films, students also project their own experiences and provide them with a safe environment 

to speak about topics they would not otherwise discuss. In conversations, after watching 

movies, they refresh and connect their knowledge, they practice critical thinking and tolerant 

acceptance of opinions that are different to them, value what they see, and compare them 

with their own world of values. The results of the evaluation after the implementation of the 

activity indicate that the knowledge acquired or consolidated with the help of film is more 

durable, it is the way students like and want. Teachers find that the motivation for teaching 

was very high, and the students' knowledge was deepened. 

 

Key words: film, critical thinking, valuation, knowledge
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1 Film – pot do znanja ali nekaj več? 

Ena izmed najpogostejših asociacij, ki jih imamo ljudje ob besedi šola, je najverjetneje znanje. 

A razlag oz. mnenj o tem, kaj znanje sploh je, obstaja več. Če za izhodišče vzamemo razlago v 

SSKJ, je znanje »celota podatkov, ki si jih kdo vtisne v zavest z učenjem, študijem; z učenjem 

pridobljeno tako poznavanje besedila, da se to lahko pove, navede; veščina, spretnost.« (SSKJ, 

2014) V pedagoških razpravah, zlasti v razpravah ustaljenih didaktikov, ki se opirajo na 

pedagoško psihologijo, pa zasledimo dve osnovni pojmovanji, in sicer je znanje opredeljeno 

kot sposobnost za opravljanje neke dejavnosti in s tem omejeno na t. i. dispozicijsko znanje. 

Drugo razumevanje pa je le-temu nasprotno, saj avtorji vzpostavijo razliko med domnevno 

tradicionalnim in sodobnim pojmovanjem znanja, pri čemer tradicionalnemu pripišejo, da se 

znanje reducira zgolj na zbirko podatkov in dokončnih resnic, skladno s sodobnejšim 

pojmovanjem pa naj bi bilo znanje rezultat lastne, individualne konstrukcije pomenov. 

(Štefanc, 2011) 

Če izhajamo iz našega predstavljenega primera dejavnosti, je bil cilj pridobiti znanje, ki ne bo 

le ponavljanje oz. pomnjenje dejstev, ampak, če povzamemo M. Borčić, želimo učence naučiti 

oz. vzgojiti tako, da bodo znali zrelo in samostojno presojati vse, kar jim življenje prinaša, do 

tega vzpostaviti kritični odnos in oblikovati svoja merila vrednotenja. (Borčić, 1997, 88) 

Zakaj pa izbrati film kot pot za pridobivanje tega, kar smo si zastavili za cilj naše dejavnosti? 

Odgovorov na to je vsekakor več. Borčićeva meni, da je temeljna naloga filmskega dela za 

otroke ta, da z gibljivimi fotografskimi slikami z gledalcem naveže pripovedno komunikacijo in 

omogoči mlademu gledalcu novo izkušnjo. Ker je film deloval na otrokov čutni in čustveni svet, 

je izzval njegov osebni odziv in tako posredno aktiviral otrokovo mišljenje. Neposredno in 

učinkovito oblikuje človekovo zavest. Ponuja sporočilo, ki ga učenec prenaša v svoj vsakdanjik, 

s tem pa oblikuje svoja merila vrednotenja. (Borčić, 1997, 54) 

»Pogovor o filmu gledalcu omogoča, da se zave svojega doživetja, da preveri svoja občutja, 

misli in stališča in svojo življenjsko preizkušnjo včleni v filmsko sporočilo, da oblikuje svoja 

merila za vrednotenje filmskega dela in omogoča nova spoznanja.« (Borčić, 1984, 58)  

Tako o uporabnosti filma razmišlja pionirka filmske vzgoje na Slovenskem, ga. Mirjam Borčić. 

A je razlogov seveda še več. Je odličen učni pripomoček: učence motivira za pridobivanje 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 754 
 

znanja na različnih področjih; je privlačen medij, skozi katerega učenci projicirajo svoje lastne 

izkušnje in jim nudi varno okolje, da spregovorijo o temah, o katerih sicer ne bi govorili; nam 

učiteljem pa ponuja polje za medpredmetno povezovanje. Učitelji pri pouku namreč 

ugotavljamo, da učenci znanj različnih učnih predmetov med sabo ne povezujejo. Razlogov je 

seveda še več, eden med njimi je vsekakor zavezujoč, in sicer Učni načrt za slovenščino nam v 

Didaktičnih priporočilih svetuje in spodbuja uporabo informacijske tehnologije in sodobnih 

medijev, saj s temi načini razvijamo sporazumevalno zmožnost v slovenskem jeziku, to je 

možnost sprejemanja in tvorjenja besedil. (UN, 2011) 

 

2 Predstavitev dejavnosti 

Sem profesorica angleščine in slovenščine in na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah poučujem že 

vrsto let. Pri delu v razredu vsak učitelj prej kot slej pride do trenutka, ko se počuti, kot da bi 

»butal z glavo ob zid«. Iščeš načine, kako bi popestril pouk, pritegnil tudi tiste učence, ki jih na 

noben način ne moreš potegniti v čudoviti svet znanja. Še bolj kot to pa sem pri učencih vedno 

bolj opažala, da so v svojih razmišljanjih površni oz. jim razmišljanje ob določenih besedilih 

predstavlja izreden napor. Poglabljanje v besedila, še posebej takšna, ki predstavljajo 

zahtevnejše teme, pri učencih ni priljubljeno, najraje se temu izognejo ali pa z nekaj 

stereotipnimi odgovori izvijejo iz naloge. Tako sem iskala način oz. dejavnost, kako doseči 

zastavljene cilje, in sicer uresničitev izobraževalnih ciljev iz učnega načrta, medpredmetnost 

ter zvišanje motivacije za delo. 

Po spletu naključij sem začela z učenci sodelovati na tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik in 

tako prišla v stik s filmom v osnovni šoli. Kot koordinatorica projekta Filmska osnovna šola na 

naši šoli pa sem z znanjem, ki sem ga pridobila skozi delavnice projekta, ter s pomočjo sodelavk 

v aktivu slovenistk začela z dnevi dejavnosti – kulturnimi dnevi, ki so sestavljen iz treh delov. 

Prvi del je priprava na ogled filma, osrednji del zavzema ogled filma, po ogledu pa sledi še 

pogovor ali razne poustvarjalne dejavnosti. Evalvacija dejavnosti se izvede s pomočjo 

anketnega vprašalnika. S pomočjo rezultatov analiziramo dosežene cilje in dobimo napotke 

oz. smernice za delo v naslednjem šolskem letu. 

Kulturni dan smo izpeljali z učenci od 6. do 9. razreda, v tem prispevku pa bom predstavila 

dejavnost, ki smo jo izvedli v generaciji sedmošolcev, in sicer so si ogledali mladinski film Fant 
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z oblaki (Cloud boy), ki govori o mladostniški identiteti in spoznavanju lastnih korenin ter 

svojega bistva, posnet pa je v čudoviti laponski pokrajini. 

 

2.1 Priprava na ogled filma 

Priprava na ogled filma je zelo pomembna, saj so učenci vajeni gledanja filmov le za zabavo 

oz. se z gledanjem kratkočasijo. Te vrste ogled filma pa je drugačen, saj se nanj pripravijo, med 

gledanjem pa so aktivni opazovalci in svojo pozornost usmerijo tako na vsebino kot na obliko 

filma. 

Priprava je potekala v tednu pred ogledom, in sicer medpredmetno. Učenci so se o elementih 

filma pogovarjali oz. pripravljali pri naslednjih predmetih: slovenščina (pogovor o jezikih, ki jih 

bodo slišali v filmu, in sicer nizozemščina, švedščina in laponščina; branje laponske pravljice, 

spoznavanje njihove književnosti), geografija (učenci so spoznali države polarnega kroga, 

Laponsko, prebivalce Samije, polarni sij, polarni dan …), naravoslovje (učenci so spoznavali 

različne ekosisteme, še posebej pa živali, ki igrajo pomembno vlogo v filmu – lose in severne 

jelene), državljanska in domovinska kultura in etika (pogovor o odnosih v sestavljeni družini, 

vrstah družine, reševanje konfliktov, odraščanje …), glasbena umetnost (zvok, vrste zvoka, 

pomeni različnih zvokov). 

 

2.2 Ogled filma 

Učenci so se zbrali v kinu, saj je zelo pomembno, da filmska izkušnja poteka v prostoru, ki je 

namenjen filmskim projekcijam, torej v kinodvorani. V uvodu ogleda smo učence pozdravili, 

napovedali film – glavne motive in teme, ter jih opomnili na to, da bo to aktivni ogled filma, 

kar pomeni, da bodo pozorni na določene vsebinske elemente, pa tudi na obliko filma, saj 

aktivno gledanje filma pomeni »ustvariti prostor za pogovor, izmenjavo pogledov, mnenj, 

občutkov in izkušenj«. (Animirajmo!, 2016, 31) 
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Slika 1: Sedmošolci pred ogledom filma 

 

2.3 Dejavnost po ogledu 

Po ogledu je sledil pogovor, ki je potekal po načelih vodenja pogovora, ki sta jih oblikovala dr. 

Robi Kroflič in mag. Barbara Kelbl. Če povzamem, so najpomembnejša načela ta, da zgodbe 

otrokom ne razlagamo oz. ne sugeriramo njenega sporočila, da s podvprašanji otroke 

spodbujamo k natančnemu opazovanju in utemeljevanju trditev, spodbujamo k strpnemu 

poslušanju in upoštevanju možnih različnih pogledov in razlag. (Animirajmo!, 2016, 32)  

Delo po ogledu je potekalo tako, da so se razdelili v skupine 4–6 učencev, vsaka skupina je 

dobila učni list z vprašanji, skupina je imela približno 20 minut za pogovor, nato je sledilo 

poročanje in oblikovanje skupnih stališč. V pomoč pri pripravi nalog so bila pedagoška gradiva, 

ki jih Kinodvor objavlja na svojih spletnih straneh. (Hanuš, 2015) 
 

 

Slika 2: Delo v skupinah 
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2.4 Evalvacija 

Evalvacija dejavnosti je potekala s pomočjo vprašalnika, ki so ga učenci rešili v tednu po ogledu 

filma. Vprašanja so bila povezana z uresničitvijo zastavljenih učnih ciljev priprave in pogovora, 

s pravilnostjo izbora filma oz. aktualnostjo vsebine, zadnje vprašanje pa je bilo odprtega tipa, 

kjer so učenci zapisali svoje vtise, občutke oz. podali ideje za delo v prihodnje. Rezultati 

vprašanj pa so naslednji. 

91 % učencev je ocenilo, da je izbrani film Fant z oblaki zanje primeren, zelo primeren oz. 42 % 

le-teh je ocenilo, da ni samo zelo primeren, ampak tudi zanimiv. 60 % učencev je menilo, da je 

priprava na ogled filma potrebna. 98 % učencev je pripravo ocenilo kot dobro, od teh kar 34 % 

pa tudi, da jim je bila priprava zelo zanimiva. Aktivni ogled filma je kar 82 % učencem omogočil, 

da so si določene vsebine iz priprave bolje zapomnili. 69 % učencev je izrazilo mnenje, da je 

delo v skupini zelo primerno in zanimivo, 5 % zanimivo, 10 % da je primerno, a sošolci niso 

sodelovali, 7 % primerno, 7 % učencev pa je mnenja, da bi svoje ugotovitve raje izražali 

individualno. 61 % učencev je bilo mnenja, da je bila vsebina pogovora primerna in/ali 

zanimiva, 34 % primerna, a nezanimiva, le 5 % učencev pa vsebina ni bila primerna. Z izvedbo 

dela v skupini je bilo zadovoljnih kar 88 % učencev, saj so zapisali, da so v skupini tvorno 

sodelovali in izražali svoje mnenje. V vprašanju, ali jim je pogovor po ogledu omogočil, da so 

izrazili svoje mnenje, je procent najvišji, ker 98 %. 77 % učencev meni, da so zaradi priprave 

film bolj zbrano spremljali, 81 % jih meni, da so se lahko bolje osredotočili na vsebine, o katerih 

so se pogovarjali v pripravi, 69 % učencev je bilo mnenja, da jih je priprava motivirala, da so z 

večjim zanimanjem spremljali film, 71 % učencev pa, da so zaradi priprave z zanimanjem 

spremljali film, ki ga sicer ne bi izbrali za ogled. 74 % učencev je menilo, da so si zaradi priprave 

na film vsebine pri učnem predmetu bolje zapomnili. Aktivni ogled filma pa je kar 82 % učencev 

omogočil, da so si določene vsebine iz priprave bolje zapomnili. 92 % učencev meni, da je film 

primeren in pomemben način, od teh pa 41 % učencev meni, da je tudi zelo zanimiv način. 85 

% učencev meni, da je takšen način učenja, skozi film, zanimivejši, le 8 % učencev meni, da to 

ni potrebno. 
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3 Zaključek 

Rezultati evalvacije kažejo na to, da je način pridobivanja znanja s pomočjo oz. skozi film za 

učence zelo privlačen. Motivacija za šolsko delo je bila zelo visoka, izkušnje so pokazale, da so 

se v delo vključili tudi učenci z nizko motivacijo za šolsko delo. Kvalitetna medpredmetna 

priprava jim je omogočila, da so film bolje spremljali, se lažje osredotočili na vsebine in si jih 

tudi bolje zapomnili. S tem so poglobili in osmislili znanje, pa ne le to, v dejavnostih po ogledu 

so lahko aktivno sodelovali ter izrazili svoje mnenje. Večina učencev (92 %) je bila mnenja, da 

je film kot didaktični pripomoček zelo primeren in zanimiv način pridobivanja znanja in da si 

takšnih dejavnosti v prihodnje še želijo. Učitelji, ki so sodelovali v medpredmetni pripravi na 

ogled, so bili prav tako zelo pozitivno naravnani, učne cilje so lažje in bolje osmislili, učenci pa 

pridobili uporabno znanje. Odzivi učencev in sodelujočih učiteljev so nam dali potrditev, da 

smo delo zastavili pravilno in ga bomo v tem šolskem letu nadaljevali in nadgradili z novimi 

vsebinami. Če torej odgovorim na vprašanje iz naslova, bi lahko zaključila, da je film pot do 

znanja, a tudi veliko več. Pri mladem človeku neguje potrebo po opredeljevanju, presojanju, 

kritičnem razmišljanju, da zna zastopati in utemeljevati svoje ideje in vrednote. 
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Povzetek 

Današnje dijakinje in dijaki so drugačni od prejšnjih. V praksi se je pokazalo, da učne metode, 

ki so veljale nekoč, danes ne prinašajo zadovoljujočih rezultatov. V prispevku so predstavljeni 

rezultati raziskave, ki je bila izvedena med stotimi dijakinjami in dijaki Srednje šole za 

storitvene dejavnosti in logistiko Celje s pomočjo anketnega vprašalnika. Dijakinje in dijaki so 

zastopniki različnih izobraževalnih programov, ki sem jim zastavila enaka vprašanja glede 

njihovega videnja pouka in dojemanja znanja, ki ga pridobivajo pri nas. Zanimalo me je tudi, 

ali nameravajo nadaljevati izobraževanje in kako so izobraženi njihovi starši. Pred izvedbo 

ankete sem postavila nekaj predpostavk, ki sem jih po opravljeni raziskavi tudi ovrednotila. 

 

Ključne besede: raziskava, praktični in teoretični pouk, izobraževanje 

 

 

Abstract 

Today’s students are different from their predecessors. It is seen through practise that the 

education methods that used to work don’t bring the same results as they should. The article 

presents the results of research which was made amongst 100 students of SSSDL Celje by 

anonim questionar. The students represent the population of variety of educational programs, 

to whom I asked the same questions about their attending of lessons and how is their 

perception of knowledge given in classes. I was also interested in their parent's education and 

do they plan to further persue their education. Before I have made the the survey I predicted 

some results and after that I evaluated them. 

 

Key words: research, practical and teoretical lessons, education 
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1 Predstavitev osnovnih parametrov raziskave 

V prispevku želim predstaviti rezultate ankete, ki sem jo izvedla na Srednji šoli za storitvene 

dejavnosti in logistiko Celje. Anketo je izpolnjevalo 100 dijakov različnih programov v času od 

3. do 14. junija 2019. Sestavila sem anketni vprašalnik z 10 vprašanji, na katera so dijaki 

odgovarjali anonimno, cilj ankete pa je ugotoviti, katero znanje (teoretično ali praktično) dijaki 

bolj cenijo, katerega pogrešajo v izobraževalnih programih, ki jih obiskujejo, pri katerih 

predmetih imajo višje ocene, v kolikšni meri jih vzpodbujajo starši in ali imajo namen 

nadaljevati z izobraževanjem po končanem šolanju v izbranem programu, ali se sami 

angažirajo in vadijo oz. delajo tudi doma, kakšna je stopnja izobrazbe njihovih staršev in kako 

le-ti vplivajo na njih. 

Namen dela je narediti analizo rezultatov vprašalnika in navesti smernice, ki bi jih učitelji 

zasledovali v prihodnje. V nalogi bom uporabila analitični pristop, v okviru njega pa metodo 

indukcije, kar pomeni, da bom sklepala od posamičnih primerov k splošnemu. S pomočjo 

predvsem knjižnih virov bom uporabila metodo kompilacije oz. povzemanja različnih avtorjev, 

največ poudarka pa bom dala analiziranju anketnega vprašalnika, ki se nanaša na empirični del 

prispevka. Moje predpostavke pred analiziranjem vprašalnikov so naslednje: 

1. Na našo šolo so se vpisali dijaki, ki so v zadnjem razredu osnovne šole imeli povprečno 

dober uspeh. 

2. Več kot polovici dijakov so ljubši praktični predmeti pred teoretičnimi. 

3. Dijaki bi v večini primerov povečali število ur praktičnega pouka v primerjavi s 

teoretičnim, če bi imeli to možnost. 

4. Starši jih ne vzpodbujajo dovolj pri izobraževanju. 

5. Več kot polovica anketiranih dijakov si ne želi nadaljevati šolanja po končanem trenutnem 

izobraževalnem programu. 

Doktor William Glasser (1994, 5) v svoji knjigi niza praktične predloge, ki izhajajo iz osnovnega 

spoznanja, da je kakršnakoli ustanova, ki skuša vplivati na ljudi, uspešna le, če ji bo uspelo 

ponuditi nekaj, kar bo tiste, ki jim je ponudba namenjena, prepričalo, da ponujeno pomeni 

dvig kakovosti njihovega življenja. Ob tem pa moramo sprejeti še dejstvo, da vsakdo v vsakem 

trenutku povsem subjektivno presoja, kaj kakovost pomeni njemu osebno. Tako učencu oz. 
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dijaku ne moremo posredovati naše, še tako drage kakovosti, če to zanj ni kakovost. Krasno bi 

bilo, če bi dijake naučili kritičnega mišljenja. 

Vsekakor pa je učenje kritičnega mišljenja ena od kompetenc, kot branje in pisanje, ko je treba 

poučevati (Fisher v Rupnik Vec in Kompare, 2006, 11). Kritično mišljenje je sposobnost 

vrednotiti trditve ter objektivno presojati na podlagi dobro podprtih argumentov (Wade in 

Tavris v Rupnik Vec in Kompare, 2006, 15). 

V prispevku bom predstavila analizo rezultatov anketnega vprašalnika, ki ga je izpolnilo 100 

dijakinj in dijakov SŠSDL Celje v mesecu juniju 2019. Anketa je bila anonimna, izpolnjevalo pa 

jo je 42 % fantov in 48 % deklet. Štiriindvajset odstotkov vprašanih je obiskovalo program 

avtoserviser, prav tako 24 odstotkov ustvarjalk modnih oblačil, 5 odstotkov frizerk, 43 

odstotkov dijakinj in dijakov programa logistični tehnik/ca in 4 odstotki programa karoserist. 

Več kot polovica (52 %) vprašanih je zaključevala 2. letnik, slaba polovica (43 %) 3. letnik in le 

5 % prvi letnik. Zanimiv je podatek, da so mame vprašanih v povprečju bolj izobražene od 

očetov, saj jih ima 63 odstotkov končano vsaj štiriletno šolo, od očetov pa 41 odstotkov. Sedem 

dijakov ne pozna izobrazbe svoje mame, 9 pa ne za svojega očeta. 

 

2 Analiza rezultatov anketnega vprašalnika 

Vzorec predstavlja 100 dijakinj in dijakov SŠSDL Celje (N=100). 

V nadaljevanju bom predstavila in grafično prikazala rezultate opravljene raziskave in jih 

komentirala. 
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Grafikon št. 1 

 

Izkazalo se je, da so se k nam vpisovali v večini dijaki, ki so bili v devetem razredu osnovne šole 

prav dobri in dobri, kar gre pripisati dejstvu, da je največ anket reševalo vpisanih v program 

logistični tehnik/ca. Z nižjim uspehom so se vpisovali v triletno poklicno izobraževanje.  

 

Grafikon št. 2 

 

 

Dijakinje in dijaki očitno v večini raje obiskujejo predmete, ki so praktično naravnani, kar 

sovpada tudi z dejstvom, da je največ ljudi kinestetičnih tipov. Najlažje se učijo tako, da sami 

poskusijo, potipajo in naredijo. Šolski pouk pa je še vedno preveč naravnan na »učenje v 

klopeh«. 
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Grafikon št. 3 

 

 

Logična posledica predhodnega vprašanja je tudi to, da so dijakinje in dijaki bolj motivirani pr i 

bolj praktično naravnanih predmetih in imajo posledično tam tudi boljše ocene. 

 

Grafikon št. 4 

 

 

Nadaljevanje prejšnjih vprašanj privede do zaključka, da bi več kot polovica vprašanih povečala 

število ur praktičnega pouka, ki ga pogrešajo. 
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Grafikon št. 5 

 

 

Izkazalo se je, da je več kot polovica vprašanih povedala, da jih starši vedno spodbujajo pri 

šolskem delu, vendar je ta delež višji v štiriletnem programu kot pa v nižjem poklicnem 

izobraževanju. Dobra petina vprašanih nekako ne čuti podpore svojih staršev, kar gre verjetno 

pripisati dejstvu, da je več kot polovica staršev anketiranih dijakinj in dijakov tudi sama manj 

izobražena, saj jih ima le petina višjo stopnjo izobrazbe ali več. 

 

Grafikon št. 6 

 

 

Glede na rezultat bi si želela, da bi bili dijakinje in dijaki bili bolj motivirani za iskanje priložnosti 

za učenje svojega poklica tudi izven šole, pa se tega loti le 40 odstotkov vprašanih, 42 
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odstotkov pa že zelo redko. Tisti, ki so odgovorili, da jih njihovo področje sploh ne zanima, pa 

sklepam, tudi ne bodo iskali zaposlitve v svojem poklicu. 

 

Grafikon št. 7 

 

 

Zgornji rezultati kažejo, da dijakinje in dijaki ocenjujejo, da je preveč neuporabne teorije 

(skoraj polovica vprašanih), vprašanje pa je, ali so dovolj kompetentni za takšno vrednotenje 

in ali znajo kritično razmišljati. 

 

Grafikon št. 8 
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Spodbudno je, da je več kot polovica vprašanih namenjena nadaljevati izobraževanje po 

zaključenem šolanju v trenutnem programu, po drugi strani pa ni nujno, da bodo nadaljevali v 

svoji smeri. Le 14 odstotkov je prepričanih, da bodo šli takoj delat. 

 

Grafikon št. 9 

 

 

Le malo več kot petina vprašanih bi, če bi imela še enkrat možnost izbirati, izbrala drugo šolo. 

Morda je to posledica tega, da se kdo ni mogel vpisati na želeni program zaradi omejitve vpisa 

ali pa je šele kasneje ugotovil, da mu izbrani program ne ustreza in da ni dobro poznal svojih 

želja. Med 22 odstotki tistih, ki bi izbrali drugo šolo, so se pojavile naslednje izbire: predšolska 

vzgoja, zdravstveni tehnik, oblikovalska, medijska in ekonomska šola, kozmetična, tehnik 

varovanja. 
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Grafikon št. 10 

 

 

Pri zadnjem vprašanju je bilo možnih več odgovorov in dijakinje in dijaki bi si želeli več 

praktično in izkustveno obarvanega pouka, več skupinskega in projektnega dela, več uporabe 

računalnikov in ostale IKT opreme. Zanimiva pa je skupina dijakinj in dijakov, ki bi jim ustrezalo 

izobraževanje od doma. 

 

3 Ovrednotenje hipotez in zaključek 

Po opravljeni raziskavi lahko povzamemo, da je pouk na naši šoli v očeh dijakinj in dijakov še 

vedno preveč teoretično obarvan in da si želijo še več praktičnega pouka in novejših metod 

dela. Učna vsebina je seveda predpisana in le delno prilagodljiva v neobveznem delu, kar pa 

je v moči učiteljev, pa je na nas, da uvajamo nove metode poučevanja, vpletamo v naše delo 

čim več praktičnih primerov, vzpodbujamo samostojno delo in kreativnost, koristimo 

razpoložljivo IKT opremo šole, ažurno posodabljamo snov, ki jo podajamo, in jo povezujemo s 

prakso. 

Kar se tiče mojih predpostavk, lahko rečem, da se predpostavka glede uspeha vpisanih na našo 

šolo ni potrdila, saj je bilo največ anketiranih v zadnjem razredu osnovne šole prav dobrih. 

Potrdimo pa lahko, da je več kot polovici dijakinj in dijakov ljubši praktični pouk izobraževanja 

kot teoretični, kar se kaže tudi pri boljših ocenah v bolj praktičnem sklopu predmetov. Potrdi 

se tudi to, da bi si vprašani želeli povečati število ur praktičnega pouka, če bi imeli to možnost. 
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Veseli pa me, da kar 70 odstotkov vprašanih starši vedno ali pa vsaj včasih spodbujajo pri 

šolskem delu, za kar lahko rečemo, da se moja predpostavka ni potrdila. Prav tako pa se ni 

potrdila predpostavka, da jih več kot polovica ne želi nadaljevati šolanja, saj jih ravno 51 

odstotkov želi nadaljevati šolanje, 35 % vprašanih pa se mora glede tega še odločiti. 

Vsaj med tistimi, ki resnično želijo nadaljevati izobraževanje in iščejo priložnosti za delo in 

izkušnje tudi izven šole, vsekakor lahko rečemo, da je znanje še vedno vrednota, le način 

podajanja znanja in količina potrebnega znanja za posameznikovo opravljanje dela in življenje 

postaja vse bolj subjektivno. 

Za konec naj dodam besede (Glasser, 1995, 112): »Uspešen učitelj na vztraja na istem, rad ima 

nepredvidljive in nepričakovane spremembe, nove položaje spreminja v nove možnosti, novo 

povezuje s starim, je odprt in pripravljen na drugačno in boljše.« 
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5 Priloga: Anketni vprašalnik 
 

Spoštovani! 

Lepo prosim, če odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja. Anketa je anonimna, rezultati pa 

se uporabijo izključno za potrebe raziskave, ki jo opravljam za predstavitev na X. simpoziju 

Civilna družba in šolski sistem. 

Obkrožite samo en odgovor. 

1. Kakšen učni uspeh ste dosegli v zadnjem razredu osnovne šole? 

a) zadosten 

b) dober 

c) prav dober 

d) odličen 

2. Kateri predmeti so vam v zdajšnjem izobraževalnem programu ljubši? 

a) Teoretični. 

b) Praktični. 

3. Pri katerih predmetih imate višje ocene? 

a) Pri teoretičnih. 

b) Pri praktičnih. 

c) Pri obeh skupinah imam podobne ocene. 

4. Če bi odločali sami, ali bi povečali število ur praktičnega pouka? 

a) Zagotovo, saj je premalo praktičnega pouka. 

b) Se mi zdi v redu tako, kot je zdaj. 

c) Rajši imam teoretične predmete. 

5. Ali vas starši spodbujajo pri učenju? 

a) Da, vedno. 

b) Včasih. 

c) Ne, šola je moja skrb. 

d) ne zanimajo za moje šolanje. 
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6. Ali doma delate stvari, za katere se izobražujete (npr. popravljanje avtomobila, kreiranje in 

šivanje oblačil, friziranje, …)? 

a) Zelo rad/a in pogosto (vsaj enkrat na teden). 

b) Redko. 

c) Nikoli, ker me področje ne zanima. 

d) Nimam časa. 

e) Drugo: _______________________________________________________ 

7. Kako bi ocenili uporabnost znanja, ki ste ga do sedaj pridobili na naši šoli? 

a) Zelo uporabno. 

b) Mislim, da je preveč neuporabne teorije. 

c) Zastarelo. 

d) Mislim, da mi pri poklicu ne bo prišlo prav. 

8. Ali si po koncu izobraževalnega programa želite nadaljevati šolanje? 

a) Da, vsekakor. 

b) Še ne vem. 

c) Nikakor, grem takoj delat. 

9. Če bi imeli možnost še enkrat izbirati šolo ali bi se še enkrat odločili za našo? 

a) Da, vsekakor. 

b) Ne, izbral/a bi drugo. Katero?_____________________________________ 

10. Kakšen način poučevanja vam najbolj ustreza? Možnih je več odgovorov. 

a) Praktični pouk (delo, poskusi, simulacije, …). 

b) Več uporabe računalnikov in ostale IKT opreme. 

c) Izobraževanje od doma.  

d) Skupinsko in projektno delo. 
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Demografski podatki: 

1. Spol 

a) ženski 

b) moški 

2. Izobraževalni program 

a) avtoserviser/ka 

b) ustvarjalec/ka modnih oblačil 

c) frizer/ka 

d) logistični tehnik/ica 

e) avtokaroserist/ka 

3. Kateri letnik trenutno zaključujete? 

a) 1.letnik 

b) 2. letnik 

c) 3. letnik 

d) 4. letnik 

4. Izobrazba vaših staršev 

MAMA       OČE 

a) končana osnovna šola    a) končana osnovna šola 

b) triletno poklicno izobraževanje   b) triletno poklicno izobraževanje 

c) štiriletna srednja šola    c) štiriletna srednja šola 

d) višja izobrazba     d) višja izobrazba 

e) visoka/univerzitetna izobrazba   e) visoka/univerzitetna izobrazba 

f) specializacija, magisterij, doktorat  f) specializacija, magisterij, doktorat 
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Povzetek 

Pri pouku v osnovni šoli se učitelji vsakodnevno srečujemo z izzivi podajanja učne snovi, 

pridobivanja učenčeve pozornosti, njegove motivacije za delo, kako učence spodbuditi k 

razmišljanju, kako jih vključiti v sam učni proces. Pri tem se poslužujemo različnih metod dela, 

ki jih lahko prilagodimo učenčevi starosti in njegovi razvojni fazi. Stremimo k temu, da otroke 

motiviramo in v njih vzpodbudimo motivacijo za učenje. V prispevku je predstavljena metoda 

didaktične igre pri pouku, saj je igra za otroka zelo pomembna dejavnost, ki ima velik pomen 

za otrokov celoten razvoj, ne samo v predšolskem obdobju, temveč tudi v prvem triletju 

osnovne šole. Otroku prinese zabavo, hkrati pa se z njo uči. 

 

Ključne besede: otroška igra, didaktična igra, vrste didaktičnih iger 

 

 

Abstract 

Teachers in primary school are daily dealing with challenges of giving knowledge to the pupils, 

getting them to concentrate, motivate them for work, how to make them think and integrate 

them into the school system. For all those purposes teachers use different methods which 

have to be carefully chosen. These methods should be appropriate to the pupils age and their 

development stage. In this article, I have presented a didactic game method and some 

examples of how to use it during the lesson. I chose this method because play is a very 

important children's activity and has a great impact on the overall development of children. 

The game is not only important for preschool children but also for children in primary school. 

During the game children have fun and they also learn. 

 

Key words: children play, didactic game, types of didactic games 
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1 Didaktične igre 

1.1 Pomen igre za otroka 

Igra je priprava na življenje, povzetek razvoja človeške vrste, dejavnost za zabavo, sredstvo 

eksperimentiranja, vzgoja. Poteka spontano in otrok jo izvaja zaradi lastnega zadovoljstva. Od 

začetka, od rojstva se otrok sam od sebe loteva dejavnosti, ki postopoma postajajo zmeraj bolj 

sistematične in ustvarjalne. Igra je nujno potrebna za duševni in telesni razvoj, saj vpliva na 

otrokovo telesno rast, razvoj različnih zmožnosti, na pridobivanje izkušenj, znanja, čustveno 

življenje ter na razvoj v družbeno bitje. Ko se otrok igra, pri tem krepi mišice ter živčevje. Hkrati 

spoznava fizično okolje in pravila, ki veljajo v njem. Na podlagi pridobljenih izkušenj lahko 

spoznava pojme, se uči mišljenja, rešuje probleme, spoznava vrstnike, se uči soočanja z 

drugimi ljudmi, strpnosti, tovarištva, obzirnosti ter občutka za sodelovanje. Motiv otrokove 

igralne dejavnosti je zabava. Otroku je pri igri pomembno, da zadosti svojo željo po dejavnosti, 

od katere si obeta veselje. Igra otroku postane nezanimiva, če je pretežka ali prelahka. Pri tem 

je potrebno pazljivo izbrati zahtevnosti. Prav tako vmešavanje odraslih v igro le-ta izgubi 

namen. Temu sledi zaviranje spontanosti, ustvarjalnosti in izvirnosti (Tomšič Terkez in 

Zupančič, 2011, 14). 

Otrokove dispozicije določajo tempo in okvirne meje njegovega razvoja. Kakšne meje bo 

dosegel in kakšna bo njihova kakovost, je odvisno od vpliva okolja in učenja. Vsak trenutek je 

za otroka zelo pomemben, saj pridobiva nove izkušnje in se pri tem tudi uči. Otrok se uči s 

pomočjo čutil, zato je pri tem tako pomembno njegovo čutno dojemanje predmetnega sveta. 

Proces zaznavanja je odziv organizma na spremembe v okolju. Tega zaznavanja okolja otroka 

ne moremo naučiti, lahko pa mu ustvarimo situacije, v katerih bo imel ogromno različnih 

možnosti senzornih dražljajev, ki izzivajo kognitivno, afektivno, emocionalno, motorično in 

socialno učenje. Izbor iger je odvisen od otrokovega razvoja, njegove starosti in njegove 

individualnosti. Igro v metodiko vključimo tako, da omogoča otroku individualni razvoj 

zaznavanja in odzivanja. Otroke je potrebno voditi tako, da ne delajo napak. Ponuditi jim je 

treba toliko, da bodo doživeli uspeh. Če se otrok zmoti, ga je potrebno usmeriti tako, da bo 

sam prišel do pravilne rešitve (Kraljič, 2001, 11–13). 

 

 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 17.–18. oktober 2019    10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ – 10th INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM

 777 
 

1.2 Didaktična igra 

Didaktična igra v pedagogiki označuje dejavnost, ki prinese zabavo in užitek učencem, 

istočasno pa realizira zastavljene učne cilje. Razlika med prosto igro in didaktični igro je, da pri 

didaktični igri sodelujejo vsi učenci, prek igre uresničujejo zastavljene učne cilje, navodila ter 

pravila zanjo pripravi učitelj, ki igro nato tudi spremlja. 

Za celostno učenje, kjer je polno informacij, ki vzpodbujajo domišljijo, zabavo, pustolovščino, 

igro, humor, fantazijo, pozitivno komunikacijo, je potrebno bogato učno okolje. Prav takšno 

učno okolje pa spodbujajo didaktične igre. Didaktična igra je igra, ki odgovarja vnaprej 

načrtovanim izobraževalnim ciljem. Pri didaktični igri si postavimo konkretne izobraževalne 

cilje, ki jih ob koncu lahko preverimo in tudi ocenimo. Da je delo dobro opravljeno, je 

pomembno, da učitelj pozna veliko različnih metod dela, ki pripeljejo do zastavljenega cilja. 

Pri tem je pomembno, da so raznolike (Didaktične igre in druge dinamične metode, 2013, 5).  

Bognar (1987) pravi, da se za učenca z vstopom v osnovno šolo marsikaj spremeni. Nekateri 

učenci to lažje prenesejo, drugi težje. Brezskrbna igra se spremeni, saj se otroci začno zavedati, 

da imajo najprej šolske obveznosti, nato pa igro. Klasični pouk je za otroke lahko zelo stresen. 

Slediti morajo razlagi učitelja, sedeti za mizo pri miru. Da se tak pouk spremeni, se lahko 

učencem omogoči drugačen pristop prek igre. Učenje prek igre je veliko bolj po otrokovi meri 

in še zmeraj je igra pri mlajšem šolskemu otroku vodilna aktivnost, ki vpliva na njegov duševni 

razvoj. Ivanuš Grmek (2004) pravi, da je poudarek tudi na tem, da je celostno učenje učenje, 

pri katerem morajo učenci vaditi in pridobiti znanje na čim bolj samostojen način. 

V obdobju, kjer so informacije povsod dostopne, še ne pomeni, da jih bomo spremenili v 

znanje, jih sprejeli, vtkali v naše izkušnje in s tem reševali probleme. Če želimo, da informacije 

pridejo v znanje, jih je potrebno pravilno predstaviti. Pri tem pa potrebujemo različne metode, 

ki jih uporabljamo pri upravljanju lastnega in tujega znanja. Pri pravilni izbiri metod hitreje 

dosežemo učne cilje, motiviramo učence, jih aktivno vključimo v učni proces. Posamezne 

metode je potrebno tudi preizkusiti, saj le tako vemo, kaj posamezne metode pomenijo, kaj 

lahko z njimi dosežemo in do kod sežejo (Brečko, 2002, 7–11). Sodobni čas ni naklonjen 

postopnemu razvoju otroka. Velik poudarek se daje intelektualnemu razvoju, ki ga spremlja 

strah, da ga bodo vrstniki prehiteli, če se ne bo vsak dan nekaj naučil. Posledično se otroku že 

zelo zgodaj ponuja intelektualno znanje, ki ga ne mora dojeti, hkrati pa se pozablja na njegov 
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gibalni, čutni in čustveni razvoj. Vse to vpliva na otrokov razvoj in ti otroci so motorično 

nespretni, okretni, nerodni, ne znajo izkoristiti sporočil iz okolja. Postanejo brezvoljni, da 

nimajo izkušnje, da lahko z vztrajnostjo in trudom dosežejo cilj (Kraljič, 2001, 14–15). 

Da lahko otroku igro čim bolj približamo tudi v šoli, se poslužujemo didaktičnih iger, ki jih 

smiselno vključimo v pouk. Učenje otroka skozi igro motivira. Pri tem postane vesel, saj mu 

igra spodbuja spontanost in čustveno pripravljenost. Igra je tako povezana z otrokovim 

interesom, lastnim preverjanjem in z iznajdljivostjo. Namen didaktične igre je v tem, da otrok 

z njo uresniči zastavljeno nalogo. Za dosego te naloge je pozoren, mora dobro opazovati, si 

zapomniti, primerjati, poznati različnosti predmetov. Je umsko aktiven. Učitelj mu z igro izzove 

aktivnosti, ki se nam zdijo pomembne pri razvoju otroka (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011, 32–

35). Didaktična igra posameznika vključi celostno in pri tem vključi vsa njegova čutila. Pri tem 

učenec dobi novo izkušnjo, ki mu omogoča preizkušanje na lastni koži. Posameznik ima 

občutek, da nadzoruje okolje ter svojo usodo, pri tem pa bistveno bolj spremlja svoje reakcije. 

Iz tega lahko povzamemo, da je igra tista dinamična metoda, ki ima velik potencial in veliko 

možnosti za uporabo. (Didaktične igre in druge dinamične metode, 2013, 8–14) 

 

2 Uporaba didaktične igre pri pouku 

Pri pouku se uporabljajo različne metode dela. Pri uporabi didaktične igre pri pouku je 

pomembno, da igro prilagodimo vsebini obravnavane snovi in ciljem, katere želimo, da učenci 

osvojijo. Igri je potrebno določiti pravila in njen potek. Pri organizaciji sem že v preteklosti 

uporabljala različne pristope k pouku. Kot učitelj vedno iščeš izboljšave, da bi v učencih zbudil 

zanimanje za delo, zato sem se letos odločila, da v razred vnesem čim več različnih vrst 

didaktičnih iger. Metodo didaktične igre sem izvajala pri pouku matematike in slovenščine pri 

kombiniranem pouku 1. in 2. razreda. V razredu je bil učenec z odločbo in z nižjimi učnimi 

sposobnostmi in učenec, ki ima vedenjske motnje in se ga zelo težko motivira za delo. Glede 

na to, da je istočasno potekal pouk v dveh razredih, je potrebno en razred smiselno zaposliti 

pri samostojnem delu. Kadar učenci delajo samostojno in niso motivirani, lahko ta vmesni čas 

izkoristijo za svojo zabavo, klepetanje in nedelo. Ker so to učenci 1. in 2. razreda, ki še ne znajo 

vsi brati in pisati, je toliko težje zaposliti razred, saj so vsebine vezane na opismenjevanje, 

učenje črk, računanje, glasove itd. Odločila sem se, da učence poskušam zaposliti s pomočjo 
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didaktičnih iger. Uporabljala sem različne didaktične igre. Od gibalnih na prostem do 

družabnih v učilnici. Večino didaktičnih iger sem izdelala sama. Učence sem tudi računalniško 

opismenjevala in jim občasno omogočila tudi reševanje didaktičnih iger na spletu. Še posebej 

takrat, ko je šlo za utrjevanje naučene snovi. Učenci so pri dejavnostih zelo uživali. Bili so zelo 

motivirani za delo. Medsebojno so sodelovali in med seboj tudi tekmovali. Disciplinskih težav 

ni bilo. Tudi učenec, ki ima težave s koncentracijo in motivacijo, je začel aktivno sodelovati 

(občasni izpadi jeze in nedelo so se še pojavljali glede na njegov dober ali slab dan). Otroci so 

način dela zelo hitro sprejeli. Velikokrat so učenci igro prenesli še v odmor in se še takrat igrali 

naprej. 

 

2.1 Primeri didaktičnih iger uporabljenih pri pouku 

1. FUČ V RAZREDU 

Predmet: matematika 

Učni cilj: utrjevanje števil do 10 

V učilnici sem z izolirnim trakom ustvarila fuč. Učenci so lahko igrali klasični fuč med 

odmori. Pri matematiki sem uporabila drugačno različico te igre. Učenci so vlekli kartončke 

z računi. Ko so izračunali račun, so s kamenčkom morali zadeti rezultat in nato skakati do 

njega in nazaj. 

2. KEGLJANJE 

Predmet: matematika 

Učni cilj: števila do 10 (lahko tudi do 20) 

Naredila sem progo, ki sem jo označila z lepilnim trakom (lahko tudi kredo, palico …). Na 

konec proge sem postavila 10 kegljev (lahko so tudi plastične steklenice, napolnjene s 

peskom ali z vodo). Učenec je vrgel žogo. Ko je podrl keglje, je povedal, koliko kegljev je 

podrl in koliko mu jih je še ostalo. Na tablo je zapisal račun odštevanja.  

3. METANJE KOCK 

Predmet: matematika 

Učni cilj: števila do 10 (lahko tudi do 20) 
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Tri velike kocke (iz blaga, stiropora, lesa) naključni učenec vrže na tla. Ostali učenci iz 

dobljenih števil čim prej sestavijo čim več računov (lahko na tablo, list papirja, v pesek, na 

igrišče). 

4. POLIGON 

Predmet: matematika 

Učni cilj: ravne, krive črte, sklenjene, nesklenjene, liki 

Učence povabim na igrišče. S seboj vzamemo ravnila, ki jih uporabljamo za risanje na tablo. 

Učencem razdelim krede. Na igrišče morajo narisati poligon, ki je sestavljen iz elementov 

ravnih črt, krivih črt, likov. Ko učenci naredijo poligon, ga tudi nekajkrat izvedejo. Lahko s 

poskoki, hojo po prstih ali petah, hojo čepe, po eni nogi … 

 

 

Slika 1: Hoja po izdelanem poligonu 

5. SPOMIN 

Predmet: matematika 

Učni cilj: utrjevanje števil do 20 

Na karton sem naredila igro spomin. Na eno stran sem zapisala števila s številko, na drugo 

stran sem narisala toliko simbolov. Učenci so morali poiskati pare. Pri tem so utrjevali zapis 

števila in štetje. Zahtevnejši spomin je bil sestavljen iz računov in rezultatov. 

6. SESTAVLJANKE MALO DRUGAČE 

Predmet: matematika 

Učni cilj: liki 
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Na kartončke sem narisala motiv, sestavljen iz likov (hiša, gosenica …). Učenci so dobili 

različne like, izrezane iz papirja. Izvlekli so kartonček. Motiv, ki je bil narisan na kartončku, 

so morali sestaviti iz danih likov. Drugi način te igre je bil, da so učenci iz likov sestavili 

poljuben motiv in ga nato sami narisali na papir. 

7. MATEMATIČNE SESTAVLJANKE 

Predmet: matematika 

Učni cilj: števila do 100 (seštevanje in odštevanje) 

Na karton sem narisala motiv. Zadnjo stran motiva sem razdelila na manjše kvadratke in 

jih označila s števili. Na drug karton sem v istem razmerju razdelila polja in nanje napisala 

račune, ki dajo rezultat kartončka z motivom. Učenci morajo izračunati račun in poiskati 

pravilen rezultat. Če pravilno izračunajo, dobijo sliko. 

8. DRUŽABNA ŠTEVILSKA IGRA 

Predmet: matematika 

Učni cilj: seštevanje in odštevanje števil do 20 ali 100 

Na kartončke napišemo različne račune. Izdelamo igralno podlogo, ki vsebuje mesta, 

označena s števili do 20. Med mesta vstavimo različna polja z navodili (počakaj en met, 

pojdi na število 5, pojdi na začetek …). Igro se igrajo tako, da ko učenec vrže določeno 

število, se prestavi nanj. Če želi ostati na mestu, mora vzeti s kupa kartonček z računom in 

pravilno izračunati račun. Ko dobi rezultat, mora tolikokrat poskočiti, kolikor je rezultat. Če 

nalogo opravi, lahko nadaljuje z igro, če ne, se vrne na prejšnje mesto. 

 

 

Slika 2: Matematična družabna igra 
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9. DOMINE 

Predmet: slovenščina 

Učni cilj: vaja branja (male ali velike tiskane črke) 

Izdelamo domine na takšen način, da je na eni strani narisana slika, na drugi strani pa opis 

slike. Tako mora učenec prebrati opis in poiskati pravilno domino. Za mlajše učence, ki 

komaj začno brati, se lahko napiše tudi samo beseda. 

10. IZDELAVA ABECEDNE KNJIGE 

Predmet: slovenščina 

Učni cilj: spoznavanje črk, zapis črk 

Vsak učenec dobi knjižico, v kateri je spetih vsaj 14 lističev. Prvo stran si okrasi po svoji 

želji. Nato jo izpopolnjuje tekom pouka vse do konca šolskega leta. Ko obravnavamo 

posamezno črko, jo nato sam napiše v svojo knjižico, zraven nariše sliko. Ko že zna oziroma 

ko že poskuša pisati, zraven dopiše tudi ime predmeta. Na koncu šolskega leta otroci pišejo 

že tudi povedi. Izvajali smo tudi dejavnost, da so učenci v revijah poiskali črke in jih prilepili 

v svoje knjižice. Tak način dela se lahko uporablja naprej v drugem razredu, ko dodajo 

zraven pisane črke. 

11. ČRKOVNI LABIRINT 

Predmet: slovenščina 

Učni cilj: zlogovanje, vezava črk, branje 

Učencem sem pripravila več različnih labirintov, ki so vsebovali črke, označene s puščicami, 

kako si sledijo po vrsti. Učenci so morali besedo prebrati in to, kar so prebrali, narisati. 

12. ABECEDNA DRUŽABNA IGRA 

Predmet: slovenščina 

Učni cilji: spoznavanje črk, iskanje črk na prvi glas, pisanje 

Pripravimo si igralno podlogo, na katero po vrsti zapišemo vse črke abecede. Vmes 

dodamo prazna polja in polja z nalogami (skoči petkrat, en krog ne mečeš, pojdi na črko F 

…). Igra poteka tako, da učenec vrže kocko. Šteje toliko polj, kolikor je vrgel. Ustavi se na 

določeni črki. Če želi ostati na tem polju, mora povedati predmet, ki se začne, konča na to 

črko. Če ne odgovori pravilno, se mora vrniti nazaj na prejšnje mesto. Igro lahko igramo 
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tudi tako, da mora učenec na tablo napisati črko ali besedo, ki se začne na to črko. 

Istočasno ostali učenci spremljajo igro in tudi povedo, če ima prav ali se je zmotil.  

 

 

Slika 3: Družabna igra slovenščina (sestavljanje besed na prvo črko) 

 

3 Zaključek 

Živimo v času, ko je ogromno informacij na dosegu roke. Na spletu, v knjigah najdemo 

ogromno materiala o poučevanju, učnih metodah. Toliko, kolikor je različnih pristopov 

poučevanja, toliko različnih oz. še več je učencev, ki jim podatke skušamo prikazati na način, 

da jih lahko čim lažje ponotranjijo. V 1. razredu osnovne šole, ko učenci vstopijo v šolo, se 

naenkrat seznanijo z novimi obveznostmi, ki se močno razlikujejo od njihove prejšnje obveze, 

ki je bila igra. Prav tako je težko sedeti na enem mestu in skoncentrirano poslušati učitelja dlje 

kot 10–15 min. Ker poučujem na podružnični šoli, si kot učiteljica lahko zastavim pouk malo 

drugače, saj so razredi številčno majhni. Pri tem ni velikih problemov pri disciplini. Prav tako 

se lahko vsakemu učencu posebej posvetim in ga lažje spremljam skozi njegov napredek. 

Odločila sem za metodo didaktične igre. Izvajali smo ogromno didaktičnih iger oz. ni bilo 

dneva, da se ne bi igrali. Zgoraj opisane igre so samo izsek nekaterih iger, ki smo jih izvajali 

največkrat. Vmes smo izvajali še pantomimo (s telesom pokazati zapisano besedo), lov na skriti 

zaklad (tu smo vključili prostore v celi šoli in na igrišču), tombolo (pri matematiki so učenci 

iskali rezultate na račune, pri slovenščini pa črke). Ogromno didaktičnih iger je dostopnih na 

spletu in v knjigah. Slabost didaktičnih iger je, da si mora učitelj priskrbeti ves material in igre 

pripraviti ter izdelati sam. V številčno majhnem razredu to ni težava, sama priprava pa vzame 
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kar nekaj časa. Z izvajanjem pouka na takšen način sem bila zelo zadovoljna in bom tako 

nadaljevala, saj menim, da učenci potrebujejo gibanje, igro, sprostitev. V prvem triletju je 

učencem potrebno vzbuditi zanimanje za učenje, spoznavanje novih stvari, vzpodbuditi 

delovne, bralne navade, da si bodo želeli še več. Pri mlajših učencih se to najlažje doseže prek 

igre. 
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